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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист град 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана  07.06.2018. године, донела је 

 
П Л А Н   

 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИСТОК 1“  

У КРУШЕВЦУ 
 
ОПШТИ ДЕО ПЛАНА 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана генералне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања(„Службени гласник РС“, бр.64/2015); 

 Одлука о изради Плана генералне регулације 
Исток 1 у Крушевцу, I  бр.350-301/2015 од 25.06.2015.г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/15). 

 Одлука о измени Одлука о изради Планова 
генералне регулације у Крушевцу I  бр. 350-639/2015 од 
28.12.2015.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 
9/15). 

 
Плански основ за израду Плана генералне 

регулације:  
 Генерални урбанистички план Крушевац 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“). 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената  значајних за израду 
плана  

 
Подручје Плана генералне регулације у 

Генералном урбанистичком плану Крушевац 2025, 
обухвата  просторну зону 3. Просторна зона 3 је општа 
стамбена зона и подељена је на урбанистичке целине: 
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. Општу стамбену  
зону тангирају стамбено мешовита зона (са запада), 
привредно радна зона (са севeра и делом са истока) и 
рубна зона (делом са истока и са југа).  

Просторну зону 3 – општу стамбену зону  
карактерише разноврсност планираних претежних 
намена: становање свих густина, привредне и 
комерцијалне делатности, градски парк (зеленило). 
Планирана претежна намена употпуњена је  
планираним допунским и пратећим наменама: 
становањем и комерцијалним делатностима свих 
типова, јавним функцијама (школство и дечија 
заштита), привредним делатностима, парковима, 
спортом и рекреацијом. 

 
Генерални урбанистички план Крушевца 2025 

(„Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/15“). 
 
1.2.1. Општа стамбена зона 
 
Планиране претежне намене у овој зони су: 

становање свих густина, односно густина до 100ст/ха, 
од 100 до 200ст/ха и преко 200ст/ха, са скоро свим 
типовима становања. 

Зону карактерише разноврсност планираних допу-
нских и пратећих намена: комерцијалне делатности, 
јавне функције (школство, дечија заштита, верски 
објекат), привредне делатности, заштитно зеленило, 
паркови, спорт и рекреација. 

Даљи развој и унапређење опште стамбене зоне 
подразумева  подизање квалитета становања  увођењем 
и развојем пре свега намена  из области: комерцијалних 
делатности (трговина, угоститељство, пословање)., 
јавних функција (објекти школства и  друштвеног 
стандарда јавног и приватног сектора: наука, култура, 
образовање и  др.), паркова, спорта и рекреације. 

 
1.2.2. Општи урбанистички услови по наменама 

површина са типовима објеката 
 
У обухвату плана генералне регулације примењују 

се општи урбанистички услови за планиране намене са 
типовима објеката, дефинисане у ГУП-у Крушевац 
2025, дате кроз извод из овог планског документа. 

 
Становање 
 
Урбана структура и грађевинска форма детерми-

нисана је у три групе стамбених целина одређених 
најпре густином становања. 

Део стамбене структуре плански развијаних 
подручја општих стамбених зона потпадају под 
становање густина – до 100ст./ха. 

Подручја становања густина од 100 до 200ст./ха 
чине простори који поред породичних стамбених 
објеката имају и вишепородично становање, нарочито у  
делу подручја Прњавора.  

Подручја становања густина преко 200ст./ха су 
типични стамбени блокови са објектима за 
вишепородично становање већих спратности на већим 
слободним површинама. Ова подручја су распоређена у 
неколико целина. 
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Развој становања одвијаће се у следећим правцима: 
 повећања комфора становања, увећањем 

површине стамбеног простора по становнику; 
 повећања броја стамбених јединица за 

повремено становање и рентирање; 
 реконструкција и реновирање постојећег 

грађевинског фонда у циљу повећавања квалитета 
становања и унапређења енергетске ефикасности; 

 наставак праксе омогућавања услужних, лаких 
привредних и других компатибилних делатности 
унутар објеката и блокова на местима где за тим има 
потребе, уз максимално обезбеђивање квалитета 
становања; 

Увећање грађевинског фонда предвиђено је и кроз 
омогућавање повећања густина становања у појединим 
подручјима у циљу реализације праваца развоја 
становања. 

Породично становање 

 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
 

урбанистички параметри породичног становања 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

 

ПС-01 До П+1+Пк 

 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2  

П+2+Пк 

 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

Непрекинути низ 

 
200 6 

 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

 
Вишепородично становање 
 
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са 4 и више стамбених јединица. 
Станови за социјално становање, могу се градити у 

свим целинама чија је претежна намена вишепоро-
дично становање у складу са урбанистичким параме-
трима дефинисаним за конкретну целину. 

 

урбанистички параметри вишепородичног становања 
ван централне градске зоне 

 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-02 до П+3 

 
Слободно- 

стојећи 
40 600 20 

Непрекинути 
низ 

45 600 15 

Прекинути 
низ 

45 600 15 

ВС-03 До П+4 

 
Слободно- 

стојећи 
40 750 25 

Непрекинути 
низ 

45 600 20 

прекинути  
низ 

45 600 20 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

 
Слободно- 

стојећи 
30 1.500 30 

непрекинут  
низ 

35 1.000 25 

 
За све наведене типове објеката, без обзира на зоне 

где се налазе, морају бити претходно задовољени 
услови: из домена обезбеђивања довољног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, минимума слободних 
површина неопходних за организацију живота станара 
ових објеката и др. 

 
Комерцијалне делатности 
 
Развој комерцијалних делатности: 
 
 Зоне у центрима стамбених насеља као и уз 

примарне или секундарне градске саобраћајнице - 
постојеће развијене комерцијалне делатности (тржни 
центри или веће трговине) у овим зонама се задржавају 
уз могућност даљег унапређења, развоја и планирања 
нових садржаја у центрима стамбених зона уколико 
има просторних могућности и за овим садржајима се 
укаже потреба. 

 Појединачни садржаји у оквиру градских 
стамбених зона – претежна намена је становање, а 
комерцијална делатност је заступљена у мањем обиму 
као пратећа и компатибилна. 

Као посебан облик комерцијалних делатности су 
објекти у функцији туризма - објекти смештајно 
угоститељског типа: хотели, мотели, коначишта, хостели и 
остали видови објеката са смештајним капацитетима.  

 
Тип КД-01 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-

пословни центри, велики маркети, сервиси и сл.) у 
функцији претежне намене, затим у функцији допунске 
или пратеће намене у оквиру привредно радних зона, 
односно у функцији допунских намена у оквиру других 
зона, уз услов да се организују на нивоу блока или дела 
блока. 
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урбанистички параметри комерцијалних дела-тности 
типа КД-01 

 

Тип спрат-ност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин.  

површина  

парцеле  

(м2) 

мин. 

ширина 

парцеле  

(м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
Тип КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске и пратеће намене у оквиру 
становања. 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урбани-
стичке целине у којој се објекти граде. 

У зонама вишепородичног становања комерци-
јални објекти се могу градити и на парцелама мањим од 
600м2, а већим од 300м2. 

 
Тип КД-03 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма и сл.) у 
функцији допунских и пратећих намена у урбани-
стичким целинама у којима је претежна намена спорт и 
рекреација, парк, јавне функције или комуналне 
делатности. 

Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 
делатности планира у специфичном окружењу, остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. 

Тип КД-04 
 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и 
сл.  

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-04 
 

тип диспозиција 

макс. 

спрат- 

ност 

тип објекта 
макс. 

ИЗ % 

КД-041 
све зоне осим 

рубних зона 
П+5 

 

- слободностојећи 

- прекинути низ 

- непрекинути низ 

 

60% 

 
Привредне делатности 
 
Тип ПД-02 
 
Подразумева привредне делатности у функцији 

претежне намене у оквиру привредно – радних зона, 
као и привредне делатности у функцији допунске или 

пратеће намене ван привредно – радних зона, које се 
организују на нивоу блока или дела блока и чине 
јединствен комплекс или више појединачних групи-
саних локација. 

 
урбанистички параметри привредних делатности типа 

ПД-02 
 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле 

(м) 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
Тип ПД-03 
 
Подразумева привредне делатности у функцији, 

допунске и/или пратеће намене у урбанистичким 
целинама у којима је претежна намена становање (мање 
производне јединице, мања занатска производња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену урба-
нистичке целине у којој се објекти граде. 

 
Јавне функције 
 
У овом Плану под јавним функцијама подразумева 

се: здравство, образовање и дечја заштита, верски објекти, 
као и објекти за које ће урбанистички услови за изградњу 
бити дефинисани даљом планском разрадом. 

 
Основне школе 
 
Локација школе подразумева: земљиште на коме се 

налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може 
бити мања од 0,50ха за одвојена одељења централе 
основне школе и самосталне непотпуне основне школе 
и 1ха за потпуне основне школе у организованим 
насељима. Минимум земљишта може бити умањен за 
једну петину под условом да у близини школе постоје 
школски спортски центри које школа може користити. 

Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе, односно најмање 1.000м2 за одвојена 
одељења основних школа (непотпуне основне школе од 
I до IV разреда). Максимална спратност објеката је 
П+2. 

 
Дечија заштита 
 
За објекте дечије заштите применити следеће 

нормативе: обухват деце (број корисника) 25-30% 
популације узраста до 6 година, површина дечје 
установе – 8м2/кориснику, површина земљишта – 
30м2/кориснику, максимална спратност објеката П+1. 

 
Верски објекти 
 
За верске објекте применити следеће нормативе: 

максималан индекс изграђености грађевинске парцеле 
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износи 0,5, максималан индекс заузетости грађевинске 
парцеле износи 30%, најмање 30% верског комплекса 
мора бити хортикултурно уређен, простор за окупљање 
верника обезбедити у оквиру грађевинске парцеле, 
потребан број паркинг места обезбедити у оквиру 
грађевинске парцеле, у комплексу се поред верског 
објекта, могу градити и други објекти који су у фу-
нкцији верског објекта. 

 
Зеленило 
 
Категорије зеленила које су третиране у овом 

поглављу су: зеленило јавног коришћења, зеленило 
ограниченог коришћења и зеленило специфичне 
намене. 

Зеленило као намена сматра се компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
У ову категорију зеленила спадају: паркови, парк-

шуме, тргови и скверови, линеарно зеленило и 
зеленило у стамбеним зонама. 

  Градски парк - У категорију градских паркова 
сврстан je и парк на реци Расини. 

Велики значај има планирани градски парк дуж 
реке Расине који се уређује као вишефункционални 
парк са већим садржајем спортских објеката, а 
истовремено има улогу заштитног зеленила. 

Друга важна улога овог простора је заштитна улога 
у смислу заштите речног корита, а такође и као допуна 
заштитног зеленила према индустрији. У погледу 
санитарно-хигијенске улоге, због своје величине 
представља значајан елемент у регулацији микро-
климатских фактора и филтрацији ваздуха. 

  Заштитно зеленило - Формира се око и у самим 
индустријским комплексима, дуж саобраћајница, око 
реке Расине .... 

 
Спорт и рекреација 
 
Сви постојећи објекти и површине намењени 

садржајима спорта и рекреације се задржавају. Оставља 
се могућност ревитализације, реконструкције, 
доградње, инфраструктурног опремања, изградње 
објеката пратећих садржаја и сл., са циљем осавре-
мењавања и подизања нивоа услуга. 

Поред површина намењених искључиво спорту и 
рекреацији, знатан простор за изградњу ових садржаја, 
намењених свим категоријама корисника, предвиђен је 
и у оквиру површина зеленила, пре свега парковских 
површина и у свим насељима у оквиру стамбених зона. 
Ово се нарочито односи на урбанистичку целину око 
реке Расине планиране за уређење.  

Поред наведеног, садржаји спорта и рекреације, 
третираће се као компатибилна намена привредним и 
комерцијалним делатностима и становању. 

Садржаји спорта и рекреације могу бити органи-
зовани у објектима затвореног или отвореног типа и 
намењени су корисницима различитих категорија. 

Тип СР-01 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним и отвореним објектима, намењеним већем 
броју корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске хале, затворени базени, стадиони и сл. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације типа  

СР-01 
 

Тип  

обје- 

кта 

Спрат- 

ност 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Број паркинг места 

СР-01 П+1 30 

1 ПМ на 10 гледалаца за 

путничка возила 

1 ПМ на 100 гледалаца за 

аутобусе 

 
За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели или у непосредној близини на 
јавној површини намењеној за паркирање 

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације  

типа СР-02 
 

Тип 
објек 

та 

Спрат 
ност 

Макс.  
ИЗ  
(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40 

 
1 ПМ на 10 
гледалаца за 
путничка возила 

 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, бициклистичке, трим и шетне стазе, 
простори за игру деце, фитнес справе на отвореном, 
терени за мини голф и др.  

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

 
1.2.3. Преглед претежних, допунских и пратећих 

намена по урбанистичким целинама 
 
За сваку урбанистичку целину дефинисана је 

претежна намена, а уколико постоје и допунска и 
пратећа намене. 

Претежна намена простора, одређена је наменом 
чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 
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Допунска (компатибилна) намена простора, 
подразумева намену која допуњује претежну намену са 
којом је компатибилна. 

Пратећа намена простора, подразумева намену која 
прати одређену претежну и / или допунску намену. 

Квантификативни показатељи који опредељују 
заступљеност намена у простору дефинисани су на 
следећи начин: 

 

 Претежне намене (51-100%); 
 Допунске намене (31 - 49%); 
 Пратеће намене (0 - 30%). 
 
Претежне, допунске и пратеће намене за обухват 

плана, дате у ГУП-у Крушевца 2025 приказана су 
табеларно. 

 

 
 

Просторна зона 3 – Општа стамбена зона «ИСТОК» 

 

Ознака 

урб. 

целине 

Претежна намена Допунска намена 

(компатибилна намена) 

Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 

3.1. 

 

становање до 

100ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02            

КД -041 

 

заштитно 

зеленило 

 

- 

привредне делатности ПД-03 комерцијалне 

делатности 

КД-01 

 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 привредне 

делатности 

ПД-02 

 

3.2. 

 

становање до 

100ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02, КД-041 

 

јавне функције  

 

 

школство 

(Ш) 

спорт и рекреација СР-03 

 

3.3. 

 

парк 

 

градски 

парк 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-03 

  

спорт и рекреација СР-02, СР-03 

 

3.4. 

 

становање, 

100-200ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

ВС-02  

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02, КД-041 

 

јавне функције 

 

верски 

објекат (ЦР) 

 

3.5. 

 

становање, 

густине преко 

200ст/ха 

 

ВС-04 

 

становање, 100-

200ст/ха 

 

ПС-01, ПС-02 

ВС-02 

 

парк 

 

парк 

суседства 

комерцијалне 

делатности 

КД-01, КД-02 

КД-041 

јавне функције дечија 

заштита 

(ДЗ) спорт и рекреација СР-03 

 

3.6. 

 

становање, 

100-200ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

ВС-02  

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02, КД-041 

 

становање, 

густине преко 

200ст/ха 

ВС-04 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 

 

3.7. 

 

парк 

 

градски 

парк 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-03 

КД-041 

  

спорт и рекреација СР-01, СР-02 

СР-03 

 

3.8. 

 

становање до 

100ст/ха 

 

ПС-01 

ПС-02 

ВС-01 

ВС-02  

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02 

 

 

 

јавне функције  

 

школство 

(Ш) 

 

спорт и рекреација СР-02, СР-03   

 привредне делатности ПД-03 
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Генералним урбанистичким планом за све 

претежне, као и допунске и пратеће намене у обухвату 
предметног ПГР-а дати су општи урбанистички услови, 
који ће бити предмет разраде кроз план генералне 
регулације и планове детаљне регулације. 

Планско подручје Генералним урбанистичким 
планом предвиђено је за опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром. 

 
1.2.4. Остале обавезе, услови и смернице 

значајне за израду плана 
 

Хидрографско-хидролошке карактеристике и 
водопривредни објекти 

 
Концепт и основни принципи уређења водног 

земљишта, јесте регулација нерегулисаних корита река 
и потока, заштита од загађења и акцентовање 
појединих делова водених површина тиме што постају 
централни мотиви планираних зона за одмор и 
рекреацију. 

Водно земљиште у заштићеној зони водотока 
дефинисано је положајем регулационе линије насипа 
или обалоутврде - за регулисане делове корита и 
границом дефинисаном у Закону о водама - за 
нерегулисане делове корита. Утврђује се зона заштите 
у појасу од 4м од насипа за прилаз возилима при 
интервенцијама или радовима. 

У зонама заштите уз водотокове, где постоје 
одговарајући услови, могу се планирати водозахватни 
објекти за разне потребе, купалишта, МХЕ, 
наводњавање, изградња рибњака, воденица, отворени 
спортско рекреациони терени и сл., а на основу 
посебних водних аката у складу са Законом о водама 
(„Службени гласник РС“, бр.30/10). 

На водном земљишту је забрањена изградња: 
 објеката чије отпадне материје могу загадити 

воду и земљиште; 
 објеката који могу угрозити безбедност 

водопривредне инфраструктуре; 
 на поплавним подручјима (подручје које вода 

повремено плави, услед изливања водотока или 
сувишних унутрашњих вода); 

Поред површина намењених искључиво спорту и 
рекреацији, знатан простор за изградњу ових садржаја, 
намењених свим категоријама корисника, предвиђен је 
и у оквиру површина зеленила... Ово се нарочито 
односи на урбанистичку целину око реке Расине 
планиране за уређење,...  

 
Река Расина 
 
Све воде на простору Генералног урбанистичког 

плана сврстане су у воде првог реда (Западна Морава, 
Расина и Пепељуша) и воде другог ред (сви остали 
водотоци). 

Река Расина- Карактеристични протицаји: 
 
Qср год = 7.96 м3/сец, Q95% = 0.68 м3/сец, 
Q1% = 405 м3/сец 
Површина слива: Ф = 958 км2 
 

Кроз подручје ГУП-а река је регулисана на 
појединачним деоницама. Планира се потпуна 
регулација тока. Ширина појаса регулације износи 
просечно 100м. У зони насеља “Прњавор 2” се планира 
изградња вештачке преграде и формирање мини 
акумулације у рекреативне сврхе.  

Река Расина је углавном регулисана поред 
Крушевца, на деоници од Мудраковачког моста до 
ушћа. Регулисан профил реке Расине је фиксиран са 
изградњом обалоутврда минор корита. Инудациони 
појас је обезбеђен одбрамбеним насипима. 

Објекти за заштиту од поплава до сада изведени - 
левообални насип уз реку Расину, укупне дужине 
12,2км.  

До сада су изведене следеће деонице: 
 левообални насип на реци Расини од 

железничког моста до ушћа у Западну Мораву, у 
дужини од 3,9км.  

 левообални насип на реци Расини узводно од 
моста на путу Крушевац-Ђунис према Мудраковцу у 
дужини од 1,0км. Штити источни део Крушевца од 
великих вода Расине; 

 деснообални насип на реци Расини од моста на 
путу Крушевац - Ђунис у дужини од 1,0км који штити 
десно приобаље и насеље Паруновац; 

 обалоутврда леве обале Расине на 2,25км 
узводно од ушћа у дужини од 0,25км; 

 осигурање обале каменим набачајем на реци 
Расини узводно од моста Крушевац - Ђунис 
(1,0км+1,0км). 

Тренутно се отпадне воде Крушевца директно 
упуштају у Западну Мораву и Расину.  

Основни циљеви развоја хидрографске мреже и 
водопривредних објеката: 

 Уређење вода као елемента животне средине 
(туристичко и спортско коришћење притока). 

 Уређење водног земљишта и његова заштита са 
становишта очувања могућности несметане евакуације 
великих вода, одводњавања и очувања флоре и фауне, 
као и стабилизације корита. 

 Регулацију водотока у зони насеља, поред 
функционалних критеријума, примерити и урбаним, 
естетским и другим условима који оплемењују животну 
средину (нпр. изградњом пнеуматских устава у летњем 
периоду би се подигао ниво река и тиме повезало 
урбано насеље са реком, како функционално, тако и 
естетски); 

 Одржавање постојећих водорегулација, 
линијских система и објеката одбране од великих 
спољашњих и унутрашњих вода. 

Заштита од поплава остварује се планирањем, 
изградњом, одржавањем и управљањем водним 
објектима за заштиту од поплава. У том циљу 
предвиђена је даља регулација и уређење водотокова, 
изградња одбрамбених насипа и малих акумулација - 
ретензија за задржавање поплавних таласа. 

 
Саобраћај 
 
Саобраћајни систем на подручју плана представља 

јединствену целину у којој се поједини видови 
саобраћаја развијају као посебни подсистеми. 
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Друмски саобраћај – државни путеви 
 
Од државних путева IБ реда (у циљу формирања 

источне обилазнице Крушевца), планира се нова траса 
државног пута IБ реда бр.38 у дужини од око 8,3 km од 
насеља Липовац до укрштања са планираним 
аутопутем (петља Крушевац – исток). Траса креће од 
Липовца на потезу званом "Дивље ливаде", па преко 
реке Расине и укрштаја са државним путем IIБ реда 
бр.415 даље десном обалом реке Расине до државног 
пута IIА реда бр.215. Траса иде даље постојећом 
Источном обилазницом (део постојећег државног пута 
IБ реда бр.38) а затим прелази реку Расину и 
железничку пругу и кроз "Бивољски кључ" до 
планиране петље Крушевац – исток. 

Источна обилазница представља везу Крушевца са 
планираним аутопутем Е-761 (деоница Појате – Прељина), 
са којим се укршта преко денивелисане раскрснице 
„Крушевац-исток“, тако да је ова саобраћајница планирана 
за ранг државних путева IБ реда. 

 
Услови за државне путеве 
 
Обилазнице на државним путевима првог и другог 

реда, планирати под условима: 
 сагледати могућност формирања кружних 

раскрсница на месту укрштања планираног обилазног 
пута и државних путева, 

 предвидети резервацију грађевинског земљишта за 
потребе изградње додатних саобраћајних трака за 
убрзање, успорење и лева скретања у зони прикључака, 

 у делу коридора обилазног пута утврдити 
инфракструктурне коридоре инсталација, који морају 
бити удаљени минимално 3,00м од крајње тачке 
попречног профила изграђеног обилазног пута, 

 у делу коридора обилазног пута мора бити 
решен пешачки, бициклистички, јавни градски 
саобраћај и др. као и на месту конфликта обилазног 
пута са постојећим трасама државних путева првог и 
другог реда,  

Уколико постоје или се планирају поједине зоне са 
великом фреквенцијом саобраћаја уз државне путеве 
првог и другог реда, планирати даљу разраду 
плановима нижег реда ради ближег дефинисања 
прикључака тих зона. 

Саобраћајни прикључак објекта (бензинске 
станице, пословни, комерцијални комплекси и др.) на 
државним путевима првог реда подразумева примену 
трака за успорење/убрзање, срачунатих према 
рачунској брзини пута. 

Предвидети проширење државних путева првог и 
другог реда на законом пројектовану ширину у складу 
са важећим прописима 

 Предвидети реконструкцију, односно 
проширење државних путева првог реда на 7,70м 
(7,00м са издигнутим или упуштеним ивичњацима) 

 ширина коловоза приступног пута мора бити 
минималне ширине 6,60м (са ивичном траком) 6,00м 
(са ивичњаком) и дужине 40,00м, 

 са коловозном конструкцијом за тежак 
саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50т по 
осовини) 

 коловоз прикључне саобраћајнице мора бити 

пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним 
путевима („Сл.гл.РС“, број 101/05). 

При повезивању стамбене зоне, стамбено – 
пословне, индустриске зоне и др. на државне путеве 
потребно је предвидети паралелну сервисну 
саобраћајницу, у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја 
на предметним путевима и смањења конфликтних 
тачака. 

Утврђује се заштитни појас и појас контролне 
градње, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним 
путевима („Сл.гл.РС“, број 101/05), 

 објекти високоградње морају бити удаљени 
минимално 20,00м од ивице попречног профила 
државног пута првог реда, 10,00м од ивице попречног 
профила државног пута другог реда,уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 
предметним државним правцима.  

 Изградњу објеката у коридору обилазног пута 
дефинисати у односу на планирану категорију пута. 

Потребно је планирати и пројектовати евентуалну 
изградњу буциклистичких и пешачких стаза поред 
предметног пута: 

 са адекватном – стандардима утврђеном 
грађевинском констукцијом, која задовољава одредбе 
утврђене Правилником о безбедности саобраћаја  

 са удаљењем слободног профила 
бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза 
предметног пута 1,50м (ширина банкине предметног 
пута) 

 са обезбеђеним приступима бициклистичке и 
пешачке стазе. 

Урбанистичким планом, одређују се деонице 
јавног пута, односно објекта са додатним елементима 
(шири коловоз, тротоар, раскрснице, простори за 
паркирање, јавна расвета, бициклистичке и пешачке 
стазе и сл.) објекти и опрема која одговара потребама 
насеља, с тим да се не сме нарушити континуитет трасе 
државних путева. 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 
број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топовод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке услове. 

 
1.3.  Планска документација од значаја за 

израду плана 
 
За подручје Плана генералне регулације у ранијем 

периоду урађен је велики број планских докумената на 
основу којих је спровођена изградња простора у 
обухвату плана генералне регулације. Ови планови су 
разматрани у припреми и изради овог плана генералне 
регулације. 

 
Планови детаљне регулације: 
 
 ПДР стамбеног насеља „Бивоље 5“ У Крушевцу 

(Сл. лист општине Крушевца, бр. 2/05) 
 ПДР стамбеног насеља „Прњавор 2“ у 

Крушевцу  (“Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/10) 
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 ПДР стамбеног насеља „Мудраковац“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 2/09) 

 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 1“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 8/09) 

 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 2А“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/09) 

 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 2Б“ у 
Крушевцу („Сл. лист града Крушевца“, бр. 3/09) 

 ПДР пословног блока уз Ул. Кнеза Милоша у 
оквиру насеља „Прњавор 2“ у Крушевцу, („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 4/07) 

 
Планови детаљне регулације у процедури: 
 
 ПДР стамбеног насеља „Бивоље 3“ у Крушевцу 

- Одлука бр. 350-551/2010 од 12.11.2010. г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 6/10) 

 ПДР спортско рекреативног центра „Расина“ у 
Крушевцу, - Одлука бр. 350-2382/2013 од 29.11.2013. г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 10/13) 

 
Регулациони планови и детаљни урбанистички 

планови: 
 
 РП стамб. комплекса „Прњавор 1“ у Крушевцу 

(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 1/03, 5/03) 
 РП стамб. комплекса „Бивоље 4“ у Крушевцу 

(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 7/96, 5/03) 
 ДУП (измене и допуне) стамбеног насеља 

„Бивоље 1“ у Крушевцу („Сл.лист општине Крушевац“, 
бр. 6/95, 5/03) 

 ДУП стамб. насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 8/91, 5/03) 

 ДУП стамб. насеља „Бивоље 3“ у Крушевцу 
(„Сл.лист општине Крушевац“, бр. 6/94, 5/03) 

 ДУП ОШ „Бранко Радичевић“ у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 3/95, 5/03) 

 ДУП стамбеног блока П1 и П2 у Ул. Р. 
Милошевића у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 20/90, 5/03) 

 ДУП стамбеног комплекса „Прњавор 2 фаза А“ 
у Крушевцу („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/95, 
5/03) 

 ДУП (измене и допуне) стамбеног комплекса 
„Прњавор 2 фаза Б“ у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр. 5/95, 5/03) 

 
Урбанистички пројекти: 
 
 УП за изградњу куплишта на реци Расини у 

Крушевцу, („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/02) 
 

1.4.  Остала документација значајна за израду 
плана  

 
Студија: 
 
 Хидролошко-хидрауличка студија великих 

вода реке Расине у Крушевцу, Институт за водопри-
вреду „Јарослав Черни“, Завод за заштиту од бујица и 
ерозија, септембар 2017. 

Хидролошко-хидрауличка студија је саставни део 
плана и дата је у делу документационе основе плана. 

Сагласност Путева Србије: 
 
 На предлог решења за изградњу сервисне 

саобраћајнице дуж државног пута IБ реда бр. 38 на 
делу Источне обилазнице, а по основу Градске управе, 
Град Крушевац, захтев бр. 350-233/2015 од 19.02.2018. 

 
1.5. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница ПГР-а почиње у јужном делу од границе 

ГУП-а, односно тромеђе к.п. 571/2, 571/9 КО 
Мудраковац и 2/3 КО Велико Головоде и у смеру 
казаљке на сату иде према северозападу, границом КО 
Мудраковац и КО Велико Головоде до к.п.бр. 568 и 
границе КО Мудраковац.  

Кроз КО Мудраковац наставља у истом правцу 
јужном границом к.п. 568, пресеца к.п. 570/2, 570/1, 578 
и 569, затим пресеца реку Расину (к.п. 1304/1) па 
јужном границом к.п. 558/4 и пресеца к.п. 558/2, 557, 
556 и 1311 (Ул. Расинска). У истом правцу обухвата 
к.п.664/3, 500 (Ул. Аеродромска), 665/7 и 666/2, до 
раскрснице Ул. Аеродромске и Незнаног јунака (к.п. 
1308/2) коју пресеца. На том месту ломи се према 
северу обухватајући Ул. Аеродромску до границе КО 
Мудраковац Ко Крушевац. 

Кроз КО Крушевац наставља према северу 
западним границама к.п. 2637/5, 2637/6, 2635/8, 2635/9, 
2635/10, 2636/3, 2636/4, 2635/11, затим пресеца 2635/4 и 
наставља обухватајући к.п. 2635/12 и 2635/13 до 
раскрснице Ул. Аеродромске (државни пут 2.Б реда бр. 
415) и Ул. Кнеза Милоша (крушни ток). Одатле 
наставља у истом правцу источном границом к.п. 2654 
(Булевар Николе Пашића) до раскрснице са Ул. 
Видовданском (к.п. 5956), одакле се ломи према западу 
северном границом к.п. 2335/1 (Ул. Водовданска) до 
раскрснице са Ул. Шумадијском. Затим скреће према 
северу источном границом к.п. 2304 (Ул. Шумадијска) 
до раскрснице са Ул. Балканском (к.п. 4581). Наставља 
у истом правцу западном границом к.п. 5953 (Ул. 
Омладинска) и даље обухватајући к.п. 2391, ломи се 
према југозападу и обухвата к.п. 3878 (Ул. Буковичка) 
и 3876, где скреће према северозападу обухвата к.п 
3876, 3873 и 3869, до границе КО Крушевац КО 
Бивоље, где скреће према северу границом катастар-
ских општина, до места где улази у КО Бивоље 
пресецајући к.п. 3391/1. 

Кроз КО Бивоље граница скреће према истоку 
северном границом к.п. 3391/1 (Ул. Железничка) до 
укрштаја железниче пруге и Ул. Бивољске, и даље у 
истом правцу северном границом к.п. 2206/3 коју затим 
пресеца и ломи се према југоистоку и обухвата 2201/8, 
пресеца 2201/1, границом 2201/5, где се ломи према 
југозападу обухватајући 2201/5, 2201/6 и 2202/1, затим 
пресеца железничку пругу (к.п. 3391/1) до границе КО 
Бивоље и КО Крушевац, којом скреће према југоистоку 
до к.п. 4219/2, где улази у КО Крушевац. 

Кроз КО Крушевац наставља према југоистоку 
планираном источном обилазницом обухватајући к.п. 
4219/2, 4219/3, 4218/4, 4216/4, 4214/6, 4211/4, 4208/3, 
4206/4, 4202/4, 4199/3, 4194/6, 4196/3, 4254/5, 4254/6, до 
реке Расине (мост), односно границе КО Крушевац и 
Ко Бивоље. 
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Кроз КО Бивоље пресеца реку Расину (к.п. 3388/3)  
2568/4, 2568/1, 2568/3 и 3405 (Ул. Савска) и даље према 
југу прати источну обилазницу, односно источну 
границу к.п. 2580/7, пресеца к.п. 2570/1, па обухвата 
2570/5, 2615/5, 2615/6, 2615/7, 2597/1, 2597/2, 2598/2, 
2596/1, 2562/2, 2591/2, 2590/5, 2590/1, 2589/1, 2588/1, 
2587/1, 2583/1, 2582/2, 2580/5, 2580/7, 2580/6, 2581/3, 
2816/1, 2817/2, 2817/3, 2817/6, 2818/1, 2818/2, 2828/14, 
2828/4, 2828/10, 2828/6, 2827/3, 3271/4 (пут), 3289/2, 
3286/9, 3286/10, 3286/7, 3280/3, 3282/2, 3283/2, 3281/2, 
3271/2 (пут), 3264/4, 3268/1, 3268/15, 3268/7, 3268/12, 
3268/11, 3268/4, 3270/2 и 3425/2, до државног пута 2.А 
реда бр.215 (Ул. Паруновачка, к.п.3124), односно до 
границе КО Бивоље и КО Паруновац. 

Кроз КО Паруновац граница наставља источном 
обилазницом према југу, пресецајући к.п.3124 (Ул. 
Паруновачка) и даље обухватајући к.п. 20/3, 20/5, 20/7, 
26/15, 28/3, 3157/5, 3157/6, па пресеца 3157/3 и даље 
обухвата к.п.1766/2, 1765/2, 1767/3, пресеца старо 
корито к.п. 3118, обухвата к.п. 1789/3, 1773/2, 1775/4, 
1975/2, 1974/2, 1973/2, 1973/1, па поново пресеца к.п. 
3118, као и к.п.1979 и 1980 и даље у истом правцу 
обухвата к.п. 1982/4, 1982/3, 1991, 1985/4, 1986/3, 
1986/4, 1987/3, 1988/2, 1989/2, 1990/2, 1997/4, 1997/8, 
1997/5, 1997/6, 1995/5, 1995/4, 1999/4 (пут), 2010/3, 
2010/4, 2014/2, 2013/2, 2015/2, 2016, 2017/3, 2019/3, 
2020/2, 2021/2, 2022/2, 2056/9, 2056/11, 2058/2, 2059/2, 
2060/2, 2061/2, 2066/3, 2067/3, 2068/2, 2069/2, 2065/6, 
2065/8, 2065/10, 2064/4, 3120/11 (канал), 1667/2, 1662, 
2115/3, 2118/6, 2118/5, 2118/4, 2117/2, 2116/2, 2114/1, 
2110/1, 2110/2, 2109/2, 2111, 2108/3, 2105/4, 2105/3, 
2104/2, 2102/2, 2103/2, 3120/8, 2085/2, 2085/3, 2089/1, 
2088/2, 2087/2 и 2086/2, до границе КО Паруновац и КО 
Мало Головоде. 

Кроз КО Мало Головоде и даље према југу 
источном границом к.п. 250/2, 252/4, 253/14, пресеца 
к.п.260 и даље обухвата 276/2, 275/4, 275/5, 275/6, 
274/2, 273/2, 272/4, 270/3 (поток), 271/2, 269, 267/6, 
267/5 и 266/3, до границе КО Мало Головоде и КО 
Велико Головоде. 

Кроз КО Велико Головоде и даље према југу 
обухватајући следеће к.п. 26/2, 1927/2, 20/2, 18/3, 14/5, 
14/6, 14/7, 14/8, 11/8, пресеца к.п.11/10,обухвата к.п. 
11/11, 11/12, 10/3, 9/4, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 и 2/3, до 
границе КО Велико Головоде и КО Мудраковац, 
односно до места одакле је и почела (државни пут 2.Б 
реда бр. 415 или Ул. Аеродромска).       

ПГР Исток 1 обухвата делове КО Крушевац, КО 
Бивоље, КО Паруновац, КО Мало Головоде, КО 
Мудраковац и КО Велико Головоде.  

Површина обухвата плана је око 396ха. 
ПГР Исток 1 обухвата урбанистичке целине: 3.1., 

3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. Граница грађевинског 
подручја поклапа се са границом плана. 

 
1.6. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана представља наставак 

стамбене зоне, односно наслања се на стамбено-
мешовиту зону (2) и општу зону Југ (4).  

Ова општа стамбена зона 3 - Исток - линијски се 
пружа у працу север - југ  и смештена је на простору 
између: 

 пружног правца Сталаћ- Краљево-Пожега (на 
северу) и државног пута IIБ реда бр.415 - пут за 
Јастребац (на југу),   

 трасе источне обилазнице-државни пут IБ реда 
бр. 38 (на истоку) и правца улица Омладинске, 
Шумадијске, Булевара Николе Пашића-државни пут IБ 
реда бр. 38,  Аеродромске улице - државни пут IIБ реда 
бр. 415 (на западу). 

 
1.6.1. Природне карактеристике подручја 
 
геоморфолошке одлике  - Обухват плана налази се 

на просечној надморској висини око 163мнв.  Терен је 
условно раван са благим континуираним падом у 
правцу југ - север и у правцу запад-исток ка реци 
Расини. Изражен нагиб земљишта је у зони реке Расине 
– до 5 %.  Највиша кота на југозападу је 168мнв. а 
најнижа на североистоку  148мнв.  

експозиција терена спада у категорију терена који 
се могу сматрати повољним за изградњу.  

хидролошке карактеристике - Плански простор 
ПГР-а припада сливу реке Расине, углавном на делу 
леве обале, односно на првој терасној заравни. 

геолошка структура- Конструкцију терена чине 
терасне прашинасто песковите глине и терасни песак, 
песковити и заглињени шљунак заступљен до дубине  
4-5м. 

Испод терасног одсека у инудационом појасу 
Расине заступљени су најмлађи алувијални седименти у 
танкој повлати и то: глина, шљунковити песак и 
заглињени шљунак дубине 0,2-4,0м. Подлогу свих 
седимената чине терцијални лапори, добро носиви и 
претежно водонепропусни. Подземна вода на првој 
тераси налази се на дубини 3-4,5м.  

ветрови - доминатни ветрови се јављају из правца 
исток-југоисток, северозапад и југ. 

сеизмологија- локација је са сеизмолошког аспекта 
у зони 8. степена сеизмолошког интезитета по 
Меркалијевој скали.  

 
1.6.2. Грађевинско подручје 
 
Постојеће грађевинско подручје дате у граф. 

прилогу бр. 1 - Постојеће стање 
 
1.6.3. Начин коришћења простора 
 
Граница ПГР-а поклапа се са границом опште 

стамбене зоне „Исток“. Зону карактерише породично 
становање мањих и средњих густина које је заступљено 
у већој мери у односу на остале намене: 
вишепородично становање, комерцијалне и привредне 
делатности и јавне функције. 

Северни део насеља Прњавор, је уређена 
урбанистичка целина са блоковима вишепородичног и 
породичног становања за које постоји планска 
документације непотпуно спроведена на терену. 

Насеља Бивоље, Мудраковац, део насеља Мало 
Головоде и јужни део насеља Прњавор, раније 
приградска насеља, данас су део градских стамбених 
целина. Она су делимично урбанистички и инфраструк-
турно уређена.  
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Постојеће стамбене зоне резултат су дугогодишњег 
развоја града и углавном су третиране кроз 
урбанистичку документацију, (центар насеља Прњавор 
и "Градић Пејтон") или саниране као неформално 
настале целине, (Бивоље, део Прњавора, Мало 
Головоде и Мудраковац). 

У последње време започет је процес 
децентрализације комерцијалних садржаја, условљен 
утицајем тржишта, који је довео до развоја 
комерцијалних делатности изван ужег градског центра. 
Комерцијални садржаји формирани су у  насељском 
центру у Прњавору и неколико подцелина са 
привредним делатностима у северном делу зоне.  

Обзиром на концентрацију комерцијалних и 
привредних делатности издвојили су се простори:  

 комерцијалних делатности у оквиру стамбеног 
насеља Прњавор уз Улицу Кнеза Милоша - објекти 
трговине (маркет -„ДИС“ и групација мањих пословних 
објеката); 

 комерцијалних и привредних делатности дуж 
Ул. Илије Гарашанина у оквиру стамбеног насеља 
Бивоље. 

 
Од јавних функција у овој зони  реализоване су две 

основне школе, два вртића, ветеринарска станица, 
амбуланта у Бивољу. 

Значајна целина у оквиру планског подручја  је 
простор уз реку Расину. Ток реке Расине кроз подручје 
плана регулисан је од „Паруновачког“ моста  узводно у 
дужини од око 2км. 

У систему заштита од плављења изграђени  су 
(сегментно) земљани  обални насипи са леве и десне 
обале реке. Регулација тока реке Расине и изградња 
обалних насипа завршена је у обиму од око 75%.  

 
1.6.4. Претежна намена површина  
 
Становање 
 
Намену становања у општој стамбеној зони чине 

различити типови становања: 
 Породично становање средњих густина (од 

100-200ст/ха) реализовано је у заокруженим и уређе-
ним целинама у централном делу планског подручја, у  
насељима Пејтон и у делу Прњавора. Ове целеине 
карактеришу уређене парцеле породичног становања 
које одговарају инфраструктурним капацитетима ових 
блокова. 

 На крајњем северу и југу егзистирају насеља са 
породичним становањем малих густина (до 100ст/ха) у 
насељима: Бивоље, Мудраковац и Мало Головоде. Због 
нерегулисане и хаотичне "саобраћајне матрице" која је 
настала потпуно спонтано изузев главних насељских 
саобраћајницаа основна карактеристика стамбених 
простора је стихијска и непланска изградња  објеката  и 
инфраструктуре.  

 Вишепородично становање преко 200 ст/ха 
централном делу Прњавора датира  из 90–их година 
прошлог века. На овом простору постигнут је високи 
стандард становања са уређеним слободним 
површинама и просторима за мирујући саобраћај.  

 
 

Комерцијалне делатности 
 
Обзиром на концентрацију комерцијалних 

делатности издвојиле су се следеће целине: 
 у центру стамбеног насеља Прњавор - 

постојеће развијене комерцијалне делатности уз 
Ул.Кнеза Милоша („ДИС“ и групације трговинских и 
услужних делатности). 

 у насељу Бивоље – уз Ул. Балканску и Илије 
Гарашанина. 

Као посебан облик комерцијалних делатности су 
објекти у функцији туризма у Ул. Гаврила Принципа 
(стари и нови „Голф“).  

 
Јавне функције 
 
Образовање и дечија заштита 
 
У обухвату плана су 2 основне школе које 

углавном задовољавају нормативе (ОШ „Бранко 
Радичевић“ у Бивољу и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Мудраковцу) 

Објекти дечије заштите реализовани су у насељу 
Прњавор (вртић „Лабуд“) и на локацији основне школе 
у Мудраковцу. 

 
Верски објекти 
 
Постојећи Храм Покрова Пресвете Богородице на 

Расини 
 
Здравство 
 
У обухвату плана обавља се примарна здравствена 

заштита у 2 амбуланте (Бивоље и Мудраковац). 
 
Ветеринарска станица 
 
У оквиру Ветеринарске станице Крушевац (насеље 

Бивоље) је и Регионална канцеларија Министарства, за 
обележавање животиња Расинског округа. 

 
Привредне делатности 
 
Објекти привредних делатности (свих типова) 

реализовани су као појединачни или у групацијама уз 
Ул. Илије Гарашанина, Балканску и Рашку.  

 
Спорт и рекреација 
 
У обухвату плана постоје површине на којима су 

изграђени објекти намењени спорту и рекреацији. Уз 

реку Расину у насељу Бивоље и Мудраковац користе се 

терени за велики фудбал на отвореном простору. 

Такође је започета реализација система шетних стаза. 

У оквиру школских објеката и дворишта постоје и 

други спортски терени, углавном за мале спортове. 

У спортске садржаје треба уврстити и објекат који 

je у приватном поседу, балон сала у Бивољу. 
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приказ површина грађевинског земљишта 
 

Претежна намена простора 
Повр- 
шина 
(ха) 

Заступ-
љеност 

(%) 

Становање, преко 200 ст/ха 4,75 1,2 

Становање, 100-200 ст/ха 4,57 1,2 

Становање, до 100 ст/ха 171,70 42,9 

Комерцијалне делатности 6,36 1,6 

Јавне функције  4,14 1,0 

Привредне делатности 7,08 1,8 
Зелене површине, тргови и 
скверови 

2,26 0,5 

Спорт и рекреација 3,55 0,9 

Саобраћајнице 57,56 14,5 

Пружно земљиште 5,90 1,4 

Водно земљиште 9,92 2,5 

Пољопривредно земљиште 64,17 16,0 
Неизграђено грађевинско 
земљиште 

58,01 14,5 

Укупно 400,0 100,00 

 
1.6.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.6.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом генералне регулације 

оивичен је улицом Булевар Николе Пашића, улицом 
Аеродромском (од улице Кнеза Милоша до планиране 
трасе Источне обилазнице), делом планиране Источне 
обилазнице (од улице Аеродромске до денивелисаног 
укрштаја са железничком пругом Сталаћ-Краљево), 
делом железничке пруге Сталаћ - Краљево, улицом 
Боже Грујовића, улицом Буковичком, делом улице 
Омладинске (од улице Буковичке до улице Балканске), 
улицом Шумадијском и делом улице Видовданске (од 
улице Шумадијске до улице Булевар Николе Пашића). 

 
Елементи из Генералног урбанистичког Плана 

Крушевац 2025 
 
Генералним урбанистичким планом на подручју 

обухвата Плана дефинисане су саобраћајнице примарне 
саобраћајне мреже града Крушевца и то: 

 пролазак државног пута IБ реда број 38 од км 
5+706 до км 7+778 (Источна обилазница, део улице 
Видовданске од Источне обилазнице до Булевара 
Николе Пашића), 

 пролазак државног пута IIА реда број 215 од км 
0+000 до км 0+024 (улица Паруновачка), 

 пролазак државног пута IIБ реда број 415 од км 
0+000 до км 2+509 (улица Аеродромска). 

Поред наведених и улице Балканска и Кнеза 
Милоша су делови примарне саобраћајне мреже.  

Улица Бивољска, улица Омладинска, улица 
Шумадијска, улица Војводе Степе, улица Пусторечка, 
улица Бресничка, улица Гаврила Принципа, улица 
Брестовачка, улица Рашка и улица Расинска су делови 
секундарне саобраћајне мреже града Крушевца. 

Све остале улице на подручју обухвата Плана су 
делови терцијалне саобраћајне мреже. 

Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај се одвија трасама које се 

поклапају са државним путевима IБ реда бр. 38, IIА 
реда број 215 и IIБ реда број 415. 

Поред претходних траса, транзитни саобраћај се 
тренутно одвија и делом улице Балканске. 

Све наведене улице служе за како за одвијање 
транзитног саобраћаја, тако и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Железнички саобраћај 
 
На предметном подручју, за које се израђује План 

генералне регулације, налази се следећа железничка 
инфраструктура: 

 Регионална једноколосечна електрифицирана 
железничка пруга Сталаћ - Краљево - Пожега у дужини 
око 820м (од наспрам км 12+870 до наспрам км 
13+690), на којој је огранизован јавни путнички и 
теретни саобраћај; 

 Путни прелаз у км 13+456 предметне пруге на 
месту укрштања са некатегорисаним путем који је 
осигуран браницима и саобраћајним знацима на путу. 

 
1.6.5.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља део 

регионалног система водоснабдевања са језера Ћелије. 
Дуж дела реализоване, као и дуж дела планиране 
источне обилазнице око Крушевца је изграђен 
магистрални цевовод ф1000мм који се у делу насеља 
Дедина рачва према дистрибутивним мрежама Ћићевца 
и Варварина ф600мм и према дистрибутивној мрежи 
Крушевца ф500мм у циљу формирања „хидрауличког 
прстена“ у северној зони Крушевца чиме се обезбеђује 
квалитетније водоснабдевање Крушевца водом. 

По ободу западне границе формиран је примарни 
вод ф500 са прикључком на магистрални довод са 
постројења у Мајдеву. Овај вод снабдева водом велики 
део града и дуж западне границе обухваћене планском 
документацијом пролази улицама Булевар Николе 
Пашића и Ул. Душановом. 

Улицом Видовданском је такође формиран 
примарни вод са прикључцима на магистралу ф1000 
дуж источне обилазнице и примарни вод у Душановој 
улици. 

У свим осталим саобраћајницама је изграђена се-
кундарна водоводна мрежа која формира хидрауличке 
прстенове и снабдева водом све објекте у обухвату 
планске документације. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија се 
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изградња планира уз реку Западну Мораву. У том циљу 
је урађена пројектна документација за систем градских 
колектора који прикупљене отпадне воде отпремају до 
ЦППОВ. Део градских примарних колектора је 
реализован а други су у фази припреме реализације. 

Дуж северне границе плана формиран је примарни 
колектор „Д“ са одводом ка локацији будућег 
постројења. Дуж граница плана правцем југ – север 
изграђен је „бивољски колектор“ који је спојен са 
колектором „Д“ и заједничким одводом усмерен ка 
локацији будућег постројења. 

Такође је изграђен препумпни вод у зони 
Паруноваког моста са премупавањем отпадних вода у 
примарни „бивољски колектор“. 

Секундарна канализациона мрежа је у оквиру 
граница плана највећим делом изграђена и прикључена 
на постојећи систем примарних колектора. 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Природни реципијент за пријем атмосферских вода 

са сливне површине обухваћене границама плана је 
водоток I реда, река Расина уз источну границу плана. 
Конфигурација терена је таква да омогућава одвођење 
атмосферских вода ка Расини са целог комплекса 
обухваћеног овим планом. 

У саобраћајницама које се пружају правцем запад – 
исток је изграђена мрежа примарних градских 
атмосферских колектора са уливом у природни реципи-
јент, реку Расину. 

 
Водопривредна инфраструктура 
 
Источна граница планске документације је 

ограничена водотоком I реда, реком Расином. 
Регулациони радови су урађени на појединим деловима 
трасе, осим на делу тока између мостова у улицама 
Балканској и Видовданској. Ова деоница се може 
сматрати заштићеном од меродавних великих вода 
обзиром да је лева обала висока у односу на околни 
терен и није подложна плављењу, а десну обалу чини 
део изграђене источне обилазнице чија је нивелета 
постављена тако да се налази изнад поплавног таласа 
меродавне велике воде. 

 
1.6.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: далековод 35kV 
„Крушевац 4 – Милоје Закић“  као и ТС 10/0,4кV и 
кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо 
Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 
11-313924/2 од 25.11.2016., који су саставни део овог 
плана. 

Постојећи потрошачи, који се налазе у границама 
предметног плана, напајају се електричном енергијом 
из ТС35/10kV „Аутобуска станица“, снаге 2х8 МVА, 
ТС35/10kV „Центар“, снаге 8+12,5 МVА, ТС35/10kV 
„Милоје Закић“, снаге 2х8 МVА и ТС35/10kV 
„Крушевац 3“, снаге 2х8 МVА 

Постојеће ТС110/35/10/0,4kV, кабловски водови 
35kV, далеководи 35kV, кабловски водови 10kV, су 

приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а која је дата у графичком прилогу. 

 
1.6.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу.  

 
1.6.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПГР „Исток 1“ ЈКП „Градска топлана“ 

од инсталација градског топлификационог система 
поседује предизоловане цеви 2хДН50 положене у 
земљи за напајање топлотном енергијом објеката на КП 
бр.4110 на углу улица Балканске и улице Омладинске. 

 
Гасификација  
 
Према Програму гасификације града Крушевца на 

подручју ПГР „Исток 2“ постоје два нивоа 
дистрибуције природног гаса. Дистрибуција природног 
гаса за притисак до 12 бара и дистрибуција природног 
гаса за притисак до 4 бара. Ниво дистрибуције 
природног гаса до 12 бара изведен је од челичних цеви 
и у функцији, док је дистрибутивни гасовод до 4 бара 
изведен од полиетиленских цеви.  

На подручју Плана од гасних објеката у 
надлежности ЈП „Србијагас“ су и мерно регулационе 
станице МРС „Фам Фарм“ , МРС „ТО Прњавор“ и МРС 
„Расина“. Положај трасе гасовода и мерно регулацио-
них станица дате су графичком прилогу бр.9 

 
1.6.5.6. Зеленило  
 
У стамбеним зонама зеленило је заступљено као 

блоковско зеленило, у виду мањих паркова суседства 
(Трга Пистоје, Трг пуковника Драгутина Гавриловића и 
Трг Јосифа Панчића) и у највећој мери као окућнице 
индивидуалних објеката.  

Зеленило у оквиру привредних и комерцијалних 
делатности заступљено је пре свега у виду 
декоративног зеленила. С обзиром да локације нису 
физички повезане, значај зеленила се огледа у утицају 
на саму микролокацију.  

Започета је реализација парковске површине (у 
минималномо обиму) уз реку Расину. Овај простор 
(који је планиран као градски парк) у највећој мери је 
под површинама обраслим самониклим зеленилом, са 
енклавама и  групацијама високог зеленила. Такође део 
приобаља користе се као пољопривредно земљиште 
углавном као баште локалног становништва у 
окружењу (насеља Прњавор, Мудраковац, Мало 
Головоде). 

Зеленило на јавним површинама се интезивно 
одржава и задовољавајућег је квалитета. Евидентан је 
недостатак већих  парковских површина и зелених 
површина са хигијенско-санитарном функцијом.  
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ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења 
 
Развој планираних намена усмерен је на 

унапређење постојећих намена и уређење простора који 
је неизграђен, запуштен и неодговарајуће намене. 
Развој становања се остварује кроз повећање комфора, 
односно површине стамбеног простора по становнику, 
путем изградње, реконструкције и унапређењем 
постојећег грађевинског фонда.  

Северни и јужни део простора (Насеља Бивоље, 
М.Головоде и Мудраковац) планирани су за становање 
мањих густина до 100ст/ха, док је центални део 
(Прњавор) планиран са становањем средњих од 
100ст/ха до 200 ст/ха, са деловима вишепородничног 
становања великих густина преко 200ст/ха. 

Јавне функције (основне школе, дечија заштита, 
здравство, верски објекти и др.), комерцијалне 
делатности, спорт и рекреација, као допунске и пратеће 
намене употпуњују  планирану претежну намену.  

Развој туризма усмерен је ка планирању нових и 
опремању постојећих смештајних и пратећих 
туристичких капацитета, као и подизању нивоа 
угоститељских услуга на целом подручју плана. 

Простор уз реку Расину функционалним, 
обликовним и амбијенталним карактеристикама 
представља атрактивну зону за развој и унапређење 
свих видова спортско-рекреативних и туристичких 
садржаја као генератора за стварање спортско 
рекреативног центра,   пре свега на површинама које су  
неуређене и запуштене.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена са приказом површина 

 
2.2.1. Подела на карактеристичне урбанистичке 

целине 
 
Сагледавањем потенцијала простора за даљи 

развој, планираних интервенција и дефинисане намене 

ГУП-ом Крушевац 2025, простор плана подељен је у 

осам урбанистичких целина: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 

3.6., 3.7. и 3.8.  

Претежна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору преовла-

ђујућа. 

Допунска намена простора, подразумева намену 

која допуњује претежну намену са којом је 

компатибилна. 

Пратећа намена простора, подразумева намену која 

прати одређену претежну и/или допунску  намену. 

Квантификативни показатељи који опредељују 

заступљеност намена у простору дефинисани су на 

следећи начин: 

 Претежне намене (51-100%); 

 Допунске намене (31 - 49%); 

 Пратеће намене    (0 - 30%). 

Зеленило као намена сматра се компатибилном 

свим осталим наменама, па се као таква може сматрати 

допунском, односно пратећом наменом било којој 

претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 

одређује тип намене у чијој је функцији. 
 
2.2.2. Планирана намена површина 

карактеристичних  урбанистичких целина са 
приказом површина 

 
2.2.2.1. Урбанистичка целина 3.1. 
 
Површине око 39,4 ха обухвата простор од Ул. 

Балканске до границе плана на северу, истоку и западу. 
У овој целини планира се као: 

 
 претежна намена - породично становање типа 

ПС-01. 
 допунска (компатибилна) намена  -  комерци-

јалне делатности тип КД-02, привредне делатности  
ПД-03, спорт и рекреација типа СР-03. 

 пратећа намена - заштитно зеленило, 
комерцијалне делатности тип КД-01 и привредне 
делатности тип ПД-02.  

 
приказ намене површина - урбанистичка целина 3.1. 

 

намена простора 

 
Повр-
шина 
(ха) 

 

Заступ-
љеност 

(%) 

породично становање ПС-01 24,95 63,3 

комерцијалне делатности КД-01, КД-02 1,17 3,0 

привредне делатности ПД-02, ПД-03 3,83 9,7 

заштитно зеленило 1,18 3,0 

саобраћајни коридори (источна 

обилазница, пруга) 
3,22 8,2 

саобраћајнице 4,07 10,3 

водно земљиште  0,98 2,5 

 

Укупно 

 

39,4 

 

100,00 

 
2.2.2.2. Урбанистичка целина 3.2 
 
Површине око 55,9 ха обухвата простор ограничен 

улицама Балканском, Шумадијском, Видовданском и 
завршава западном границом урб. целине 3.3. У овој 
целини планира се као:  

 
 претежна намена: породично становање          

ПС-01 и ПС-02,  
 

 допунска (компатибилна) намена: комерци-
јалне делатности тип КД-02, КД-041  
 

 пратећа намена: јавне функције – школство, 
привредне делатности ПД-02 
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приказ намене површина - урбанистичка целина 3.2. 
 

намена простора 

 
Повр
шина 
(ха) 

 

Заступ-
љеност 

(%) 

породично становање ПС-01, ПС-02 46,35 82,9 

комерцијалне делатности  КД-02, КД-041 0,96 1,7 

привредне делатности ПД-02 1,12 2,0 

јавне функције - школство 1,82 3,3 

саобраћајнице 5,65 10,1 

Укупно 55,9 100,00 

 
 
2.2.2.3. Урбанистичка целина 3.3 
 
Површине око 29,4 ха обухвата простор ограничен 

улицом Балканском, источном границом целине 3.2, 
улицом Видовданском и трасом источне обилазнице. У 
овој целини планира се као:  

 претежна намена: градски парк 

 допунска (компатибилна) намена: комерци-

јалне делатнсти КД-03, КД-041, спорт и рекреација СР-

02, СР-03  
 пратећа намена: заштитно зеленило 

 
 

приказ намене површина - урбанистичка целина 3.3. 
 

намена простора 

Повр- 

шина  

(ха) 

Заступ- 

љеност 

(%) 

градски парк 10,47 35,6 

комерцијалне делатности  КД-0,  

КД-041 
3,03 10,3 

спорт и рекреација СР-02 и  СР-03 3,18 10,8 

саобраћајни коридор- источна 

обилазница 
6,67 22,6 

заштитно зеленило 0,94 3,2 

водно земљиште- река Расина 3,51 11,8 

саобраћајнице 1,61 5,7 

Укупно 29,4 100,00 

 
 
2.2.2.4. Урбанистичка целина 3.4 
 
Површине око 36,5ха обухвата простор ограничен 

улицама Видовданском, Булеваром Николе Пашића, 

улицом Војведе Степе до границе урбанистичке целине 

3.7. У овој целини планира се: 

 претежна намена: породично становање ПС-01 

 допунска (компатибилна) намена: породично 

становање ПС-02, вишепородично  становање ВС-02, 

комерцијалне делатности КД-02, КД-041 

 пратећа намена: јавне функције - верски 

објекат 

Приказ намене површина - урбанистичка целина 3.4. 
 

намена простора 
Повр- 
шина 
(ха) 

Заступ- 
љеност 

(%) 

породично становање ПС-01, ПС-02 24,45 70,2 

вишепородично становање ВС-02 2,21 5,7 

комерцијалне делатности КД-02, 
КД-041 

2,0 5,5 

привредне делатности  ПД-03 0,81 2,2 

јавне функције –верски објекат 0,62 1,7 

зеленило-парк суседства 0,40 1,2 

саобраћајнице 6,0 16,5 

Укупно 36,5 100,00 

 
2.2.2.5. Урбанистичка целина 3.5 
 
Површине око 18,4 ха обухвата простор ограничен 

улицама Војводе Степе, Гаврила Принципа, Кнеза 
Милоша и Булеваром Николе Пашића. У овој целини 
планира се као: 

 претежна намена: вишепородично становање 
ВС-04 

 допунска (компатибилна) намена: породично 
становање ПС-01, ПС-02, комерцијалне делатности КД-
01, КД-02, КД-041 

 пратећа намена: јавне функције - дечија 
заштита, спорт и рекреација СР-03 и зеленило-парк 
суседства. 

 
приказ намене површина - урбанистичка целина 3.5. 

 

намена простора 
Повр- 
шина 
(ха) 

Заступ-
љеност 

(%) 

вишепородично становање ВС-04 4.36 23,7 

породично становање ПС-01, ПС-02 6,2 33,7 

комерцијалне делатности  КД-01, 
КД-02, КД-041 

2,86 15,9 

јавне функције –дечија заштита ДЗ 0,7 3,8 

зеленило-парк суседства 0,5 2,9 

спорт и рекреација СР-03 0,4 2,2 

саобраћајнице 3,25 18,0 

Укупно 18,4 100,00 

 
 
2.2.2.6. Урбанистичка целина 3.6 
 
Површине око 45.9ха обухвата простор ограничен 

улицом Кнеза Милоша, Аеродромском, Мартовских 

жртава, Рашком  и завршава се границом урбанистичке 

целине 3.7. У овој целини планира се као: 

 преовлађујућа намена: породично становање 

ПС-01, ПС-02  

 допунска (компатибилна) намена: вишепо-

родично становање ВС-02, комерцијалне делатности 

КД-02, КД-041, спорт и рекреација СР-02, СР-03 

 пратећа намена: вишепородично становање ВС-04. 
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приказ намене површина - урбанистичка целина 3.6. 
 

намена простора 

Повр- 

шина 

(ха) 

Заступ- 

љеност 

(%) 

породично становање ПС-01, ПС-2 33,48 72,9 

вишепородично становање  ВС-03, 

ВС-04 
0,54 1,2 

комерцијалне делатности  КД-02, 

КД-041 
2,61 5,7 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 0,5 1,1 

привредне делатности ПД-03 0,2 0,5 

саобраћајнице 8,57 18,6 

Укупно 45,9 100,00 

 
2.2.2.7. Урбанистичка целина 3.7. 
 
Површине око 91,0ха обухвата простор ограни-

чен улицом Видовданском, границом урбанистичких 
целина 3.6 и 3.8, улицом Аеродромском и трасом 
источне обилазнице. У овој целини планира се као: 

 претежна намена: градски парк  
 допунска (компатибилна) намена: спорт и 

рекрација СР-01, СР-02, СР-03, комерцијалне делат-
ности КД-03, КД-041 

 пратећа намена: породично становање ПС-01.  
 

приказ намене површина - урбанистичка целина 3.7. 
 

намена простора 

Повр- 

шина 

(ха) 

Заступ-

љеност 

(%) 

градски парк 49,8 54,7 

спорт и рекреација СР-01,  

СР-02, СР-03 
11,9 12,1 

комерцијалне делатности   

КД-03, КД-041 
2,5 2,7 

породично становање ПС-01 0,24 0,2 

водно земљиште (река Расина са 

микроакумулацијама) 
9,1 10 

саобраћајни коридор (источна 

обилазница) 
14,4 14,8 

саобраћајнице 3,0 5,5 

Укупно 91,0 100,00 

 
2.2.2.8. Урбанистичка целина 3.8. 
 
Површине око 84,4 ха обухвата простор ограничен 

улицом Мартовских жртава, Рашком  границом 
урбанистичке целине 3.7 и улицом Аеродромском. У 
овој целини планира се као: 

 
 претежна намена: породично становање ПС-

01, ПС-02 

 допунска (компатибилна) намена: комерци-

јалне делатности КД-02, КД-041, привредне делатности 

ПД-02, ПД-03 
 пратећа намена: школство, луксузне виле, 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 

приказ намене површина - урбанистичка целина 3.8. 
 

намена простора 
Повр- 
шина 
(ха) 

Заступ- 
љеност 

(%) 
породично становање ПС-01,  

ПС-02, луксузне виле 
60,76 72,0 

комерцијалне делатности  КД-02, 
КД-041 

3,3 3,9 

спорт и рекреација СР-02, СР-03 2,0 2,4 

школство 1,56 1,8 

привредне делатности , ПД-02, 

ПД-03 
0,8 1,0 

саобраћајнице 15,98 18,9 

Укупно 84,4 100,00 

 
2.3. Општа правила уређења простора 
 
2.3.1. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене, попис парцела и опис 
локација по урбанистичким целинама за делове 
плана за директну примену 

 
Као површине јавне намене опредељене су: јавне 

саобраћајне површине, јавни паркинг простори, јавне 
зелене површине, тргови и објекти јавне намене и појас 
регулације реке Расине у целин 3.3. 

За делове плана за директну примену ове 
површине дате су кроз урбанистичке подцелине и то: 

 
Урбанистичка подцелина 3.2.1. 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату урбани-

стичке подцелине. 
 
Урбанистичка подцелина 3.3.1. 
 
Јавне површине 
 
 Појас регулације реке Расине – појас експро-

пријације (инундациони појас) према Хидролошко-
хидрауличкој студији великих вода реке Расине у 
Крушевцу 

 
Урбанистичка подцелина 3.3.3 и 3.3.4 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату 

урбанистичке подцелине. 
 Заштитно зеленило (уз површине  опредељене 

за спорт и рекреацију) 
 
Урбанистичка подцелина 3.3.5. 
 
Јавне површине 
 
 Саобраћајна површина (паралелна саобраћа-

јница са источном обилазницом) 
 Заштитно зеленило  
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Урбанистичка подцелина 3.4.2 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату урбани-

стичке подцелине. 
 

 парк суседства – „Трг Пистоје“ 
ниво уређења - Трг је реализована слободна и 

зелена површина делимично уређена. Планира се за 
даље уређење и унапређење садржаја. 

планирани садржаји – простор за игру деце са 
реквизитима, парковска површина са адекватним 
избором зеленила, (дрвеће и декоративно зеленило), 
простори за седење и одмор, расвета и поплочање, 
комунална инфраструктура и др. 

Парцела за јавну површину – трг обухвата део 
катастарске парцеле бр.5300/130 КО Крушевац. 

 
 парк суседства – „Трг Јосифа Панчића“ 
ниво уређења- Трг је реализована слободна и 

зелена површина делимично уређена. Планира се за 
даље уређење и унапређење садржаја. 

планирани садржаји – простор за игру деце са 
реквизитима, парковска површина са адекватним 
избором зеленила, (дрвеће и декоративно зеленило), 
простори за седење и одмор, расвета и поплочање, 
комунална инфраструктура и др. 

Парцела за јавну површину – трг обухвата део 
катастарске парцеле бр. 5300/230 КО Крушевац. 

 
 парк суседства – „Трг пуковника Драгутина 

Гавриловића“ 
ниво уређења - Трг је реализована слободна и 

зелена површина делимично уређена. Планира се за 
даље уређење и унапређење садржаја. 

планирани садржаји – простор за игру деце са 
реквизитима, парковска површина са адекватним 
избором зеленила, (дрвеће и декоративно зеленило), 
простори за седење и одмор, расвета и поплочање, 
комунална инфраструктура и др. 

Парцела за јавну површину – трг обухвата део 
катастарске парцеле бр. 5300/187 КО Крушевац. 

 
Урбанистичка подцелина 3.5.3 
 
Објекти јавне намене 
 
 дечија заштита – вртић „Лабуд“ 
Постојећи објекат намењен дечијој заштити се 

задржава.  
На објекту се могу изводити све интервенције 

потребне за функционисање, побољшање, унапређење 
и осавремењавање објекта.  

Планира се ревитализација, реконструкција, 
доградња, инфраструктурно опремање, изградња 
објеката пратећих садржаја и сл. 

Парцела за објекат јавне намене обухвата 
катастарску парцелу бр. 5301/3 КО Крушевац. 

 

Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату 

урбанистичке подцелине 
 парк суседства  у Ул. Петра Кочића 
 
ниво уређења - Постојећа слободна и зелена 

површина делимично је уређена. Постојећи терен за 
мале спортове се задржава и планира се за даље 
уређење и унапређење садржаја. 

планирани садржаји - парковска површина са 
адекватним избором зеленила, (дрвеће и декоративно 
зеленило), простори за седење и одмор, простор за игру 
деце са реквизитима, фитнес справе на отвореном,  
расвета и поплочање, комунална инфраструктура и др. 

Парцела за јавну површину  парка суседства - део 
катастарске парцеле бр.5301/1 КО Крушевац. 

 сквер – зелена површина уз Улицу Кнеза 
Милоша 

ниво уређења: делимично уређен-планирано за 
уређење.Планира се као мања зелена површина 
парковског карактера 

планирани  садржаји: партерно зеленило са 
адекватним избором декоративног зеленила, расвете и 
поплочања.  

Парцела за јавну површину  - део катастарских 
парцела бр. 5379/6 и 5379/5 обе КО Крушевац. 

 
Урбанистичка подцелина 3.6.1. 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату 

урбанистичке подцелине (са паркинзима, пешачком 
стазом и зеленилом) 

 
Урбанистичка подцелина 3.6.4. 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату урбани-

стичке подцелине 
 парк суседства-  зелена површина уз улицу 

Текеришку 
ниво уређења: делимично уређен - планирано за 

уређење. Планира се као мања зелена површина 
парковског карактера са мањим тереном за спорт  

планирани садржаји: партерно зеленило са 
адекватним избором декоративног зеленила, расвете и 
поплочања, простори за седење и одмор. 

Парцела за јавну површину - део катастарске 
парцеле бр. 5487/1 КО Крушевац. 

 
Урбанистичка подцелина 3.6.5. 
 
Јавне површине 
 
 Све саобраћајне површине у обухвату урбани-

стичке подцелине 
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ПОПИС ПАРЦЕЛА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

- Скица бр. 1 - Бивоље - 

Јавне 

саобраћајне 

површине 

улице и 

паркинзи 

 

- улица Шумадијска - састоји се од  целе к.п.бр.: 4304 и 4843/2; КО Крушевац 

- улица Балканска - састоји се од делова к.п.бр.: 4581, 4592, 4591 и 4582/3; КО Крушевац 

- улица Бивољска - састоји се од  целе к.п.бр.: 5952/1; КО Крушевац 

- улица Видовданска - састоји се делова катастарских парцела бр.: 5956, 2335/1 и 4867; 

КО Крушевац  

- улица Светог Саве - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 4773, 4771, 4772, 

4769/1, 4767/3, 4767/1, 4766, 4774/1, 4774/4, 4775 и 4778 

- улица Краља Уроша - састоји се од целих к.п.бр.: 4725/3, 4740/3, 4753/2, 4757/2, 4761/3, 

4768/2, 4767/2, 4802/2, 4810/2, 4821/2, 4824, 4823/2, 4837/2 и 4836/2, као и делова 

катастарских парцела бр.: 4742, 4744, 4749, 4750, 4755, 4759, 4777, 4789 и 4792; КО 

Крушевац  

- улица Ђуре Даничића - састоји се од целе к.п.бр.: 4714, као и делова катастарских 

парцела бр.: 4705, 4704/1, 4715, 4716, 4719, 4726, 4728, 4729 и 4713; 

- улица Волтерова - састоји се од  целе к.п.бр.: 4652, као и делова катастарских парцела 

бр.: 4648, 4649, 4650, 4651, 4653/1, 4653/3, 4656, 4658/1, 4658/2, 4657 и 4659; КО 

Крушевац 

- улица Арчибалда Рајса - састоји се од целих к.п. бр.: 4641/3, 4701/3, 4700/3, 4696/3, 

4693/3, 4688/3, 4688/4, 4687/2, 4683/4, 4680/3, 4677/3, 4672/2, 4670/3, 4670/2, 4667/2 и 

4653/2, као и делова катастарских парцела бр.: 4606, 4607, 4613, 4616, 4618, 4619, 4620, 

4624/2, 4627/2, 4631, 4633, 4636, 4640/1, 4645, 4646/2, 4651, 4698, 4681, 4688/2, 4669/2, 

4663/3 и 4655/2; КО Крушевац 
 

  
Скица број 2.- Пејтон  и Прњавор 

 

Јавне 

саобраћајне 

површине 

улице и 

паркинзи 

 

- улица Војвођанска - састоји се од  целе к.п.бр.: 5975; КО Крушевац 

- улица Ранкеова - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 5250, 5312/11 и 

5924/1; КО Крушевац 

- улица Петра Кочића - састоји се од  целих к.п.бр.: 5972/1 и 5372/6, као и делова 

катастарских парцела бр.: 5397/5, 5379/7 и 5379/5, као и новопланиране саобраћајнице и 

паркинзи које се састоје од целих к.п. бр.: 5382/1 и 5379/4, , као и делова к.п. бр.: 5379/5, 

5383/3, 5379/3, 5382/2 и 5382/3; КО Крушевац 

- улица Гаврила Принципа - састоји се од целих к.п. бр.: 5396/9, 5037/22 и 5395/1, као и 

делова катастарских парцела бр.: 5972/2, 5396/1, 5037/8, 5036/14 и 5395/2;   КО Крушевац 

- улица Кнеза Милоша - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 5378/5, 5808/6, 

5490/1 и 5492/1; КО Крушевац 

- улица Радоја Домановића - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 5312/10 и 

5312/3; КО Крушевац 

- улица Варшавска - састоји се од  целих к.п.бр.: 5378/22, 5312/4, 5300/202 и 5974, као и 

делова катастарских парцела бр.: 5312/3 и 5378/28; КО Крушевац 

- улица Александра Флеминга - састоји се од  целе к.п.бр.: 5973; КО Крушевац 

- улица Војводе Степе - састоји се од  целих к.п.бр.: 5388/5 и 5388/4, као и делова 

катастарских парцела бр.: 5312/11 и 5312/3; КО Крушевац 

- улица Косте Манојловића - састоји се од  целих к.п.бр.: 5300/63, 5300/100 и 5300/74; 

КО Крушевац 

- улица Трг Пистоје - састоји се од  целих к.п.бр.: 5300/156 и 5300/124, као и дела 

катастарске парцеле бр.: 5300/130 , КО Крушевац 

- улица Трг Јосифа Панчића - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5300/230  

- улица Трг Пуковника Драгутина Гавриловића - састоји се од дела катастарске 

парцеле бр.: 5300/187, КО Крушевац 
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Паркови  
(зеленило на 
површинама 
јавне 
намене) 

- парк - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5301/1  КО Крушевац 

- парк - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5300/187  КО Крушевац 

- парк - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5300/230 КО Крушевац 

- парк - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5300/130  КО Крушевац 

Објекти 
јавне намене 
Дечији 
вртић-Лабуд 

- састоји се од  целе к.п. бр. 5301/3 КО Крушевац 
 

 
 

– Скица број 3 - Прњавор 2 –  

 

Јавне 

саобраћајне 

површине 

улице и 

паркинзи 

 

 

- улица Кнеза Милоша - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 5378/5, 5808/6, 

5490/1 и 5492/1; КО Крушевац 

- улица Гаврила Принципа - састоји се од к.п. бр.: 5972/2, 5481 и 5482/6,  као и делова 

катастарских парцела бр.: 5832/12, 5957/2, 5872/2, 5872/3, 5482/11, 5480/1, 5487/1 и 

5482/1; КО Крушевац 

- улица Брестовачка - састоји се од  целих к.п. бр.: 5959/4, 5959/3, 5837/2, 5834/9, 

5863/10, 5864/10, 5867/13, 5867/12 и 5866/22, као и делова катастарских парцела бр.: 

5499/1, 5497/13, 5497/31, 5497/32, 5497/33, 5502/4, 5502/5, 5508/6, 5502/3, 5837/1, 5831/18, 

5865/11, 5867/7, 5867/8, 5867/14, 5867/9, 5868/7, 5868/6, 5867/11, 5869/5, 5831/2, 5831/7, 

5862/1, 5862/12 и 5867/10; КО Крушевац 

- улица Војводе Петра Бојовића - састоји се од целе к.п.бр.: 5494, као и дела катастарске  

парцеле бр.: 5495/1, КО Крушевац 

- улица Павла Јуришића Штурма - састоји се од  целе к.п.бр.: 5490/6, као и делова 

катастарских парцела бр.: 5489, 5455/1, 5495/2, 5491/15, 5491/7, 5491/11, 5491/10, 5491/9, 

5490/8, 5490/14, 5490/15 и 5490/13; КО Крушевац 

- улица Текеришка - састоји се од  целе к.п.бр.: 5487/10, као и делова катастарских 

парцела бр.: 5479, 5487/11, 5480/1 и 5832/12;  КО Крушевац 

- улица Суворова - састоји се од  целе к.п.бр.: 5842/9; КО Крушевац 

- улица Бранка Ћопића - састоји се од  целе к.п.бр.: 5484/8; КО Крушевац 

- улица Јанка Веселиновића - састоји се од  целе к.п.бр.: 5841/1; КО Крушевац 

- улица Боре Станковића - састоји се од  целих к.п.бр.: 5843 и 5845/10 (пешачки пролаз); 

КО Крушевац 

- улица Крфљанска - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5837/1; КО Крушевац 

- улица Јована Бјелића - састоји се од  целе к.п.бр.: 5831/6, као и делова катастарских 

парцела бр.: 5831/7 и 5831/2; КО Крушевац 

- улица Мишарска - састоји се од дела катастарске парцеле бр.: 5863/1; КО Крушевац 

- улица Миливоја Живановића - састоји се од целе к.п.бр.: 5866/27, као и дела 

катастарске парцеле бр.: 5866/4; КО Крушевац 

- улица Делиградска - састоји се од целих к.п.бр.: 5869/7, 5866/14, као и дела 

катастарске парцеле бр.: 5866/2; КО Крушевац 

Паркови  

(зеленило на 

површинама 

јавне 

намене) 

- парк - састоји се од делова катастарских парцела бр.: 5508/6 и 5378/5 обе КО Крушевац 

 

- Скица бр. 4 – Река Расина- 

Јавне 

саобраћајне 

површине 

улице и 

паркинзи 

- улица Кнеза Вишеслава - састоји се од целих к.п.бр.: 4955 и 4954, као и делова 

катастарских парцела бр.: 4967, 4958, 4957, 4953, 4952, 4951, 4944/1 и 4945; КО Крушевац 

- улица Волтерова - састоји се од целих к.п.бр.: 4360/3, 4289, 4284 и 4344, као и делова 

катастарских парцела бр.: 5955, 4360/2, 2803/2, 4290, 4285, 4286, 4288 и 4281;  КО 

Крушевац 
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 - новопланирана саобраћајница уз источну обилазницу - састоји се од целих к.п.бр.: 

3263/2, 2817/7, 2583/3, 2584/2 и 2585/2, као и делова катастарских парцела бр.: 3267/3, 

3267/4, 3268/7, 3267/5, 3268/17, 3264/5, 3264/10, 3264/11, 3264/8, 3264/9, 3271/2, 

3281/2, 3283/2, 3284/1, 3280/3, 3286/7, 3285/1, 3286/10, 3286/5, 3289/2, 3271/4, 2827/1, 

2828/6, 2828/10, 2828/4, 2828/14, 2818/2, 2818/6, 2818/1, 2817/3, 2818/8, 2817/2, 2816/1, 

2583/1, 2584/1, 3388/7, 2585/1, 2586/1, 2587/1, 2588/1, 2589, 2590/1, 2593, 2594/2, 

2595/5, 2616/8 и 2616/9 

Све парцеле у опису се налазе у КО Бивоље. 

- Водоток  I реда- водне површине  

Водно 

земљиште 

 

- састоји се од  целих к.п.бр.: 4950, 4949, 4948, 4971, 4946 и 4947, као и делова 

катастарских парцела бр.: 4952, 4951, 4970/1, 4970/2, 4970/4, 4361, 4359, 4281, 4288, 

5954 и 4278 све КО Крушевац 

- састоји се од  целих к.п.бр.: 3265/6, 3265/5, 3265/1, 3266/1, 3265/3, 3264/4, 3261, 

3260/2, 3260/1, 2815, 2814, 2795, 2813, 2812, 2811, 2810/2, 2810/1, 2809/1, 2809/2, 

2804/2, 2804/3, 2808, 2804/1 и 3388/5, као и делова катастарских парцела бр.: 3267/6, 

3267/7, 3267/3, 3268/4, 3267/1, 3266/3, 3264/1, 3264/2, 3264/6, 3264/3, 3263/1, 3262, 

2828/2, 2828/1, 3388/7, 2828/3, 2828/15, 2818/8, 2817/4, 2816/4, 3388/6, 3388/3, 2594/3, 

2594/4, 2594/1, 2595/1, 2595/6, 2595/5, 2595/4, 2595/3, 2616/6, 2616/1, 2616/7, 2616/2 и 

3405 све КО Бивољ 

Заштитно  

зеленило  

- састоји се од делова катастарских парцела бр.: 4957 и 4945 обе КО Крушевац;  

- састоји се од делова катастарских парцела бр.: 3267/6, 3267/7 и 3388/7 све КО 

Бивоље. 
 

 
2.3.2. Услови за уређење и изградњу површина и 

објеката јавне намене за целине за које се обавезно 
доноси план детаљне регулације 

 
Услови за уређење и изградњу површина јавне 

намене, попис парцела са елементима за обележавање 
површина јавне намене и опис локација биће 
дефинисани плановима детаљне регулације чије је 
доношење предвиђено овим планом.  

Овим планом дају се следеће смернице које се 
користе при изради планова детаљне регулације: 

 Као површине јавне намене опредељују се: 
јавне саобраћајне површине, јавни паркинг простори, 
јавне зелене површине, заштитно зеленило, тргови, 
скверови, објекти јавне намене и појас регулације реке 
Расине. 

 Објекти јавне намене у овом плану су следећи 
објекти: здравство, образовање и дечја заштита.  
Садржаје објеката јавних намена ускладити са 
потребама и захтевима јавних институција. 

 За објекте јавне намене који се налазе у 
границама плана опредељеним за даљу планску 
разраду, урбанистички параметри ће бити одређени 
даљом планском разрадом. 

 
Здравство 
 
Постојеће објекте примарне здравствене заштите у 

циљу постизања бољег функционисања, неопходно је 
константно унапређивати, кроз побољшање опремље-
ности објеката уз одржавање и реконструкцију.  
Постојеће здравствене амбуланте (у Бивољу и Мудра-
ковцу) се задржавају, а могуће је отварање нових, 
уколико су потребне. 

Образовање и дечија заштита 
 
Сви постојећи објекти намењени основном 

образовању и дечијој заштити се задржавају. Планира 
се ревитализација, реконструкција, доградња, 
инфраструктурно опремање, изградња објеката 
пратећих садржаја и сл. са циљем осавремењавања и 
подизања нивоа услуга.  

 
2.3.3. Услови за уређење саобраћајне и 

комуналне  инфраструктуре 
 
2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 
 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Саобраћајнице које се налазе у деловима плана за 

које није предвиђена даља разрада задржавају своје 
регулационе ширине, у оквиру којих је могуће мењати 
ширине коловоза, тротоара и осталих елемената 
попречног профила. 

За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-а 
за која је предвиђена даља разрада Плановима детаљне 
регулације, важе следеће техничке карактеристике: 

 Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоарима ширине мин по 1,5м; 

 Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 
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 Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза 
мин 3,5м, са обостраним тротоарима ширине по 1,5м. 

Размотрити и планирати реконструкцију 
постојећих семафорисаних и несемафорисаних 
раскрсница на проласку државног пута IБ реда број 38 
Крушевац (Макрешане) – Блаце - Белољин у кружне 
раскрснице у нивоу, и то: 

 раскрсница улице Балканске и поменутог 
државног пута на стационажи КМ 5+728; 

 раскрсница улица Видовданске и Милоша 
Обилића и поменутог државног пута на стационажи 
КМ  7+031 (Чвор3801). 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним саобра-
ћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у зависности од 
ранга приступне саобраћајнице. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр.3 План саобраћаја и регула-
ционо нивелациони план. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза могуће је у 

свим примарним и секундарним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. Планом су (на 
графичком прилогу) дате и могуће бициклистичке стазе 
и трасе. 

За кретање пешака, поред тргова, тротоара, 
пешачких стаза и сл. планирати и посебне површине и 
то нарочито у зони реке Расине. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутар блоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. Предвидети и тактилне плоче на 
тротоарима као помоћ за кретање слабовидих особа. 

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем ГУП-
у, Правилницима и нормативима. 

Задржавају се сви постојећи јавни ванулични 
паркинзи. 

 
Услови за плански документ (ПГР „Исток 1) од 

ЈП Путеви Србије 
 
На основу Услова за предметни план од ЈП Путеви 

Србије бр. 953-24176 од 30.11.2016. године, обезбеђен 
је заштитни појас и појас контролисане градње, на 
основу члана 28., 29. и 30. Закона о јавним путевима, 
тако да је први садржај објеката високоградње удаљен 
минимално 20,00м од ивице попречног профила 

државног пута првог реда и 10,00м од ивице попречног 
профила државног пута другог реда, уз обезбеђење 
приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предмет-
ним државним путним правцима. 

Од ових услова је одступљено на деоници 
државног пута IБ реда број 38 Крушевац (Макрешане) – 
Блаце – Белољин, између раскрснице на стационажи 
КМ 5+728 и раскрснице на стационажи 7+031 (Чвор 
3801), са десне стране у правцу раста стационаже, где је 
грађевинска линија планирана на 12,00 м од постојећег 
државног пута, а све према захтеву и предлогу решења 
Градске управе Града Крушевца – Одељења за 
урбанизам и грађевинарство бр. 350-233/2015 од 
19.02.2018. године на који је дата сагласност ЈП Путеви 
Србије бр. 953-1904/18-3 дана 07.03.2018. године. 

 
Услови за изградњу бициклистичких и пешачких 

стаза као и аутобуских стајалишта поред државних 
путева 

 
Потребно је планирати и пројектовати евентуалну 

изградњу бициклистичких и пешачких стаза поред 
предметних путева: 

 
 са адекватном – стандардима утврђеном 

грађевинском конструкцијом, 
 која задовољава одредбе утврђене тачкама 

7.1.2.  7.4.3. и 7.4.4. Правилника о основним условима 
које јавни путеви изван насеља и њихови елементи 
морају да испуњавају са гледишта безбедности 
саобраћаја („Сл. лист СФРЈ“, број 35/81 и 45/81), 

 са удаљењем слободног профила бицикли-
стичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног 
пута од 1,50 м (ширина банкине предметног пута) 

 са размотреним и пројектно разрешивим свим 
аспектима коришћења и несметаног приступа 
бициклистичкој и пешачој стази од стране инвалидних 
– хендикепираних особа, 

 са обезбеђеним приступима бициклистичке и 
пешачке стазе до постојећих или пројектом утврђених 
бициклистичких и пешачких прелаза на предметном 
путу, 

 са саобраћајном анализом постојећег и 
перспекти-вног бициклистичког и пешачког саобраћаја 
и саобраћаја возила на предметном путу, у циљу 
утврђивања постојећих и перспективних пешачких 
прелаза на којима је потребно обезбедити позивне 
пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну 
сигнализацију. 

Аутобуска стајалишта планирати саобраћајно 
безбедно у складу са саобраћајно безбедоносним 
карактеристикама и просторним потребама, у складу са 
чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима (“Сл.гл.РС”, 
број 101/2005), и уз поштовање следећих услова: 

 Почетак, односно крај аутобуских стајалишта 
мора бити удаљен минимално 20,00 м од почетка односно 
краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице. 

 Дужина прегледности на деоници предметног 
пута на којој се пројектује и гради аутобуско стаја-
лиште мора бити најмање 1,50м дужине зауставног 
возила у најнеповољнијим временским условима     
(снег на путу) за рачунску брзину кретања возила од 
50,00 км/сат. 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       21 
 

 

 Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта 
поред јавног пута пројектује се и граде тако да се 
гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште 
са леве стране и тада подужно растојање два наспрамна 
аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка 
десног) мора износити минимално 30,00 м 

 Изузетно, аутобуска стајалишта се морају 
пројектовати и градити тако да се прво ауобуско 
стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране 
пута и тада међусобни размак крајњих тачака 
аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка 
левог) не сме бити од 50,00 м, 

 Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред 
предметног пута мора износити 3,50 м, 

 Дужина укључне траке са предметног пута 
аутобуских стајалишта мора бити 24,80 м, 

 Дужина ниша аутобуских стајалишта мора 
износити 13,00 м, за један аутобус, односно 26,00 м за 
два или зглобни аутобус. 

 Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта 
мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута. 

Коловозна конструкција аутобуских стајалишта 
мора бити једнаке носивости као и коловозна 
конструкција предметног пута. 

 
Услови за кружне раскрснице 
 
Приликом планирања кружне раскрснице потребно 

је испунити следеће услове: 
 ширине саобраћајних трака срачунатих према 

криви трагова, 
 спољни радијус и ширину кружног тока 

пројектовати према Правилнику о условима који са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гл.РС 
бр. 50/2011), 

 са полупречницима закривљења саобраћајних 
прикључака утврђеним сходно меродавном возилу, 

 за возила која захтевају елементе веће од 
меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора 
се извршити додатно проширење кружног коловоза на 
рачун кружног подеоника како би се обезбедила 
проходност таквих возила, 

 коловоз мора бити димензионисан за осовинско 
оптерећење  од 11,50 т, 

 са прописном дужином прегледности имајући у 
виду просторне и урбанистичке карактеристике 
окружења локације у складу са чланом Закона о јавним 
путевима („Сл.гл.РС бр.101/2005), уз пуно уважавање 
просторних и урбанистичких карактеристика ширег 
окружења и у свему у складу са тачком 4. Кружне 
раскрснице Правилнику о условима који са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Сл.гл.РС 
бр.50/2011) и важећим стандардима, 

 обезбедити потребан ниво функције и безбедно-
сти, који обухвата услове обликовања прикључака, ује-
дначени пројектни третман саобраћајних струја и релатив-
ну хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице, 

 раскрсница са кружним током саобраћаја треба 
тежити централној симетрији кружне раскрснице 
укључујући и зоне излива/улива како би се обезбедили 
равноправни услови за све токове, 

 обавезно урадити проверу нивоа услуге и 
пропусне моћи кружне раскрснице, 

 број уливних трака дефинисати на основу 
провере пропусне моћи док ће величина пречника 
уписане кружне раскрснице зависити од највеће 
вредности брзине раскрснице, 

 уколико се на било ком прикључном правцу 
јавља двотрачни улив, кружни ток се димензионише 
као двотрачни, 

 угао пресецања мора бити приближан правом 
углу, 

 дефинисати елементе ситуационог плана 
кружне раскрснице, где ће бити обухваћено поред 
пречника уписане кружнице, ширина кружног коловоза 
и елементи улива и излива и елементи обликовања 
прикључних праваца како би се обезбедио простор за 
формирање острва за каналисање токова, 

 при појави аутобуског саобраћаја, стајалишта 
лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза, 

 потребно је обезбедити пешачки и евентуално 
бициклистичке стазе и прелази у зони кружне 
раскрснице, 

 потребно је дефинисати димензије простора 
код саобраћајне површине за накупљање и кретање 
пешака, 

 решити прихватање и одводњавање површин-
ских вода будуће кружне раскрснице, 

 приликом извођења радова на изградњи кружне 
раскрснице, водити рачуна о заштити постојећих 
инсталација поред и испод наведених државних путева, 

 дефинисати хоризонталну и вертикалну 
сиггнализацију на предметном путу и прикључним 
саобраћајницама у широј зони прикључења, 

 дефинисати стреласте путоказе на сва острва на 
излазу из раскрснице. 

 
Услови за постављање инсталација поред државних 

путева 
 
Општи услови за постављање инсталација: 
 предвидети двострано проширење државног 

пута на пројектовану ширину и изградњу додатних 
саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције 
постојећих и изградње додатних раскрсница, 

 траса предметних инсталација мора се 
пројектно усагласити са постојећим инсталацијама 
поред и испод предметних путева. 

Приликом евентуалних планирања инсталација 
водити рачуна о следећем: 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. 
став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС”, бр. 
101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, 
канализација, топловод, железничка пруга, и други слични 
објекат, као и телекомуникациони и електро водови, 
инсталације, постројења и слично, по претходно 
прибављеној сагласности управљача јавног пута која 
садржи саобраћајно – техничке услове. 

Инсталације се могу планирати на катастарским 
парцелама које се воде као јавно добро путеви – 
својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви 
Србије”, Београд воде као корисник, или је ЈП „Путеви 
Србије”, Београд правни следбеник корисника. 
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Услови за укрштање инсталација са путем: 
 да се укрштање са путем предвиди искључиво 

механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на пут, у прописаној заштитној цеви, 

 заштитна цев мора бити пројектована на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута (изузетно спољна ивица реконструисаног 
коловоза), увећана за по 3,0 м са сваке стране, 

 минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње 
коте заштитне цеви износи 1,35 м, 

 минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна канала до 
горње коте заштитне цеви износи 1,0 м. 

Услови за паралелно вођење инсталација са путем 
 предметне инсталације морају бити постављене 

минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице 
путног канала за одводњавање) изузетно ивице 
реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети 
режим одводњавања коловоза. 

 на местима где није могуће задовољити услове 
из претходног става мора се испројектовати и извести 
адекватна заштита трупа предметног пута. 

 
Железнички саобраћај 
 
Планирани развој железнице у обухвату подручја 

предметног Плана 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура 

железнице Србије” ад, као и према Просторном плану 
Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10), 
железница на предметном подручју не планира се 
изградња нових инфраструктурних капацитета, али 
задржава земљиште на којем се налазе капацитети 
железничке инфраструктуре, као и коридоре свих 
раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно 
утврђену оправданост. 

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Посебни услови: На основу Закона о железници 

(„Службени гласник РС“, 91/15), Закона о безбедности 
и интероперабилности железнице („Службени гласник 
РС“, број 92/15), Правилника који важе на железници и 
расположиве документације, услови “Инфраструктура 
железнице Србије” ад су следећи: 

 Приликом израде предметног плана пружно 
земљиште мора остати јавно грађевинско земљиште са 
постојећом наменом за железнички саобраћај и 
реализацију развојних програма железнице. 

 Могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, али тако да размак између 
железничке пруге и пута буде толики да се између њих 
могу поставити сви уређаји и постројења за обављање 
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 
метара рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута. 

 Приликом израде предметног плана не 
планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са 
постојећом железничком пругом у нивоу, већ 

саобраћајне токове усмерити на постојећи путни 
прелаз у км 13+456. 

 При израде предметног Плана, објекте 
планирати на растојању већем од 25м рачунајући од 
осе крајњег колосека предметне железничке пруге.  

 У заштитном пружном појасу, на удаљености 
50м од осе крајњег колосека предметне пруге, или 
другој удаљености у сладу са посебним прописима, 
не могу се планирати објекти као што су рудници, 
каменоломи у којима се користе експлозивна 
средства, индустрија хемијских и експлозивних 
производа, постројења и други слични објекти. 

 Приликом уређења предметног простора 
забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и 
изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу.  

 У инфраструктурном појасу могу се 
постављати каблови, електрични водови ниског 
напона за осветљавање, телеграфске и телефонске 
ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски 
контактни водови и постројења, канализације и 
цевоводи и други водови и слични објекти и 
постројења на основу издате сагласности управљача 
инфраструктуре, која се издаје у форми решења. 

 Могуће је планирати паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке 
пруге, али ван границе железничког земљишта. 

 Укрштај водовода, канализације, продукто-
вода и других цевовода 90˚, а изузетно се може 
планирати под углом не мањим од 60˚. Дубина 
укопавања испод железничке пруге мора износити 
минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице 
прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода 
(продуктовода). 

 На основу Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14) “Инфраструктура железнице 
Србије” а.д. као ималац јавних овлашћења, имају 
обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, 
односно издавање локациских услова, грађевинске и 
употребне дозволе, услова за прикључење на 
инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине 
на изграђеном објекту. У складу са тим сви остали 
елементи за изградњу објекта, друмских саобра-
ћајница, као и сваки продор комуналне инфра-
структуре кроз труп железничке пруге (цевовод, 
гасовод, оптички и електроенергецки каблови и 
друго) ће бити дефинисан у оквиру посебних 
техничких услова “Инфраструктура железнице 
Србије” а.д. кроз обједињену процедуру. 

Општи услови: Општи услови железнице које 
треба имати у виду при изради предметног Плана 
генералне регулације, а према Закону о железници, 
Закона о безбедности и интероперабилности 
железнице, као и другим прописима који важе на желе-
зници, су следећи: 

 
 Железничко подручје је земљишни простор на 

коме се налази железничка пруга, објекти, постројења и 
уређаји који непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и 
простор изнад трасе тунела. 
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 Железничка инфраструктура обухвата: доњи 
и горњи слој пруге, објекте на прузи, станичне 
колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, 
електровучна, електренергетска и остала постројења и 
уређаје на прузи, опреме пруге, зграде железничких 
станица са припадајућим земљиштем и остале објекте 
на железничким службеним местима који су у 
функцији организовања и регулисања железничког 
саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, 
пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини 
изнад 12м, односно 14м код далековода напона 220kV, 
рачунајући од горње ивице шине. Железничка 
инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код 
укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у 
истом ниво са обе стране колосека када се на путном 
прелазу налази више колосека. 

 Пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни 
прелаз обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке 
објекте, инсталације и приступно пожарни пут до 
најближег јавног пута. 

 Инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре. 

 Заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 
крајњих колосека. 

 
Нивелација 
 
Ободне сабирне саобраћајнице  Булевар  Николе 

Пашића и улице Aeродромска,  Видовданска, Шума-
дијска, Кнеза Милоша и Железничка  у потпуности 
задржавају постојеће нивелационо решење јер су већ 
формиране у нивелационом смислу.  

Постојеће саобраћајнице и њихови огранци са већ 
дефинисаном регулацијом и рубном градњом 
задржавају максимално постојећу нивелацију због 
конфигурације терена и изграђених садржаја који су 
нивелационо уклопљени у њихове коте. 

Постојеће и планиране саобраћајнице генерално се 
дефинисанишу подужним падовима ка реци Расини и 
крећу се од 0,3% до 2,0%. 

Постојеће саобраћајнице задржавају попречне 
падове. За новопланиране саобраћнице попречни 
падови су једнострани са мин. вредностима  2.5 %.  

Саобраћајнице се денивелишу у односу на  
пешачке и слободне површине непрелазним 
ивичњацима висинске разлике 12 - 15 цм, осим на 
местима улаза. 

Попречни падови пешачких комуникација треба да 
су у вредностима од око 2 % ка коловозу.  

Саобраћајнице које не гравитирају ка реци Расини 
могу да се сматрају повољним у нивелационом смислу 
тако што се начин одвођења површинских атмосфер-
ских вода решава атмосферском канализацијом.  

Нивелациона решења као и коте на графичком 
прилогу дата су у апсолутним вредностима преко 
К.Н.В. (кота надморске висине) и падова израженим у 
процентима.  

 
2.3.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
Перспективни развој водоводних система на 

територији Града Крушеваца подразумева следеће 
критеријуме за тражење оптималних решења: 

 
 Не дозволити изградњу водоводне мреже у 

насељима која немају изграђену канализациону мрежу. 
На овај начин би се спречило садашње биолошко 
загађење од повећаних количина отпадних вода. 

 Завршетак увођења система даљинског надзора 
водоснабдевања на територији целог Града. 
Управљачко-информационо осавремењавање водово-
дних система, увођењем мерног  мониторног система, 
који ће омогућавати праћење динамике потрошње у 
свим важнијим гранама мреже, као и брзу дијагностику 
поремећаја и кварова током функционисања система; 

 Уједначавање квалитета мреже на нивоу целог 
Града (замена цевног материјала квалитетнијим, замена 
мањих пречника одговарајућим, укидање слепих 
кракова мреже успостављањем прстенасте мреже на 
свим деоницама, изградња резервоарских простора...) 

 Смањење губитака воде у дистрибутивној 
мрежи; 

 Отклонити све недостатке који утичу на 
квалитет пијаћих вода; 

 Заштитити и ревитализовати подземне водо-
носне хоризонте у свим подручјима града Крушевца.  

 Стриктно поштовање режима заштите 
изворишта подземних и површинских вода у свим 
извориштима постојећег комуналног и сеоских водо-
вода, без обзира на капацитет и просторни обухват; 

 Очување локалних изворишта, чак и оних 
мањег капацитета, и након повезивања појединих 
насеља са вишим системима (регионални водоводни 
систем "Ћелије"), ради обезбеђења виталних функција 
система у кризним хаваријским ситуацијама; 

 Секундарни водоводни развод ће се решавати 
планском документацијом нижег реда 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Основни циљеви и критеријуми за каналисање 

насеља и реализацију централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ): 

 Изградити нове колекторе примарног типа у 
циљу повећања пропусне моћи, због прикључења нових 
корисника чији број неизоставно расте урбанизацијом 
како ужег градског подручја тако и приградских 
насеља; 

 Изградити нове колекторе атмосферске 
канализације како би се спречио прилив површинских 
вода у фекалну канализацију, што непотребно 
оптерећује постојећу мрежу, а у будућности и 
централно постројење.  

 Наставити започету изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода града Крушевца. 
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 Ажурирати катастар привредних капацитета на 
нивоу Града, као и свих осталих потенцијалних 
загађивача. 

 Имплементирати решења из Генералног пројекта 
сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
насеља општине Крушевац који је израдио институт 
“Јарослав Черни” из Београда и Студије изводљивости – 
Прикупљање и пречишћавање отпадних вода Крушевца 
коју је израдио JBG Gauff Ingenieure; 

 При каналисању насеља која нису имала 
канализационе системе, стриктно се спроводи принцип 
обавезности прикључења домаћинства, без обзира на 
дотадашња привремена решења. Стриктно се забрањује 
евакуација отпадних вода у напуштене бунаре и упојне 
јаме: 

 Уједначавање квалитета мреже на нивоу целе 
територије града (замена цевног материјала квали-
тетнијим, замена мањих пречника одговарајућим..) 

 Увођење система даљинског надзора рада црпних 
станица, квалитета воде у канализационом систему.  

 Обавезно увођење предтретмана пре испушта-
ња у канализациону мрежу за оне кориснике који у 
употребљеним водама имају опасне материје. 

 Секундарни развод колектора канализације 
отпадних вода ће се решавати планском документа-
цијом нижег реда 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

атмосферске канализације: 
 Даљи развој канализације спроводи се по 

сепарационом систему: посебно за отпадне воде насеља 
и оних индустрија које се након предтретмана смеју 
прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно 
за кишне канализације: 

 Предуслов за ефикасно одвођење атмосферских 
вода није само изграђена атмосферске канализација, 
већ уређење водотокова и канала за одвођење 
атмосферских вода ка могућим реципијентима. 

 Повећана урбанизација градског и приградског 
подручја намеће потребу изградње атмосферске 
канализације пошто се урбанизацијом мењају природни 
услови отицаја на терену, повећавају коефицијенти 
отицаја, мењају природни сливови... услед чега долази 
до чешћег плављења терена; 

 Изградња атмосферске канализације предста-
вља у крајњој линији економску категорију те при 
њеном димензионисању и опредељивању за изградњу 
или не, треба третирати економске параметре који дају 
процену инвестиционих трошкова изградње и насталу 
штету која се јавља услед њеног непостојања. 

 Уједначавање квалитета мреже на нивоу града 
Крушевца (замена цевног материјала квалитетнијим, 
замена мањих пречника одговарајућим..) 

 Уводити савремене системе кишних отицаја на 
нивоу целе општине -задржавањем кишнице у свим 
фазама (зеленим крововима - баштама, коловозом од 
порозног асфалта, инфилтрационим окнима и 
рововима, сливничким-ретензионим решеткама, 
инфилтрационим-ретензионим шахтама, порозним 
колекторима), а не брзим непосредним одвођењем до 
најближег реципијента 

 Секундарни развод колектора канализације 
отпадних вода ће се решавати планском документа-
цијом нижег реда 

 
Водопривредна инфраструктура и хидрографска 

мрежа 
 
У зони обухвата планске документације се планира 

регулација нерегулисаног дела тока. Профил 
регулације се планира према постојећим изведеним 
радовима узводно и низводно од предметне деонице 
(ова деоница једина није регулисана у зони тока реке 
Расине кроз уже градско језгро града Крушевца). За 
извођење радова на датој деоници је неопходно 
урадити комплетну техничку документацију. 
Основни циљеви и критеријуми за развој система 

водопривредне инфраструктуре: 

 Регулисање река на ранг вода Q1% или Q2%, 

зависно од тога да ли се штите насеља или 

земљиште, са циљем заустављања ерозије тла и 

обала. 

 Уређење вода као елемента животне средине 

(туристичко и спортско коришћење притока). 

 Уређење водног земљишта и  његова заштита 

пре свега са становишта очувања могућности 

несметане евакуације великих вода, 

одводњавања и очувања флоре и фауне, као и 

стабилизације корита.  

 Заштита квалитета вода свих водотока, 

санацијом насеља и отклањањем већих извора 

загађења, да би се Западна Морава одржала у II 

класи квалитета воде. 
 

Напомена: За потребе израде ПГР-а „Исток 1“, 
урађена је „Хидролошко-хидрауличка студија вели-ких 
вода реке Расине у Крушевцу“, Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни, Завод за заштиту од 
бујица и ерозија, септембар 2017. 

Хидролошко-хидрауличка студија је саставни део 
плана и дата је у делу документационе основе плана. 

2.3.3.3. Електроенергетика 

 
ГУП-ом Крушевац 2025 планирана је 

ТС110/35/10/0,4kV „Крушевац 6“ и у графичком 
прилогу је дата оквирна локација. Напајање 
новопланиране ТС110/35/10/0,4kV „Крушевац 6“ 
оствариће се новим кабловским водовима 110 kV из 
ТС110/35/10/0,4kV „Крушевац 2“ и ТС110/35/10/0,4kV 
„Крушевац 3“. Сама локација ТС110/35/10/0,4kV 
„Крушевац 6“ и трасе прикључних кабловских водова 
110 kV биће обрађени плановима нижег реда, као и 
трасе кабловских водова 35kV и 10kV 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојећег далековода 35kV и  кабловских водова 
10kV. 

Постојеће ТС10/0,4kV, које покривају постојећи 
конзум, задржавају се на садашњем нивоу. Планом је 
предвиђена њихова реконструкција, као и изградња 
нових ТС10/0,4kV на локацијама на којима се укаже 
потреба за истима. 
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Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојећег далековода 35kV и кабловских водова 10kV, 
као и изградња нових водова 10kV и 1kV 

 
2.3.3.4. Телекомуникације 
 
Предметним планом је предвиђена реконструкција 

постојеће ТК мреже.  
 
2.3.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју ПГР „Исток 1“ ЈКП „Градска топлана“ 

не планира замену постојеће инсталације градског 
топлификационог система као ни изградњу нових. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана предвиђена је и изведена 
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви. На тај начин је омогућен једноставни прикључак 
на дистрибутивни гасовод. 

На подручју урбанистичке целини 3.3. планирана 
је изградња нове трасе дистибутивног гасовода за 
снабдевање будићих потрошача. Новопланирана траса 
гасовода на десној страни реке Расине снабдеваће се 
гасом из МРС „Мерима“. Новопланира траса приказана 
је у графичком прилогу лист бр. 9. 

 
2.3.4. Услови за уређење зеленила 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила кроз формирање и уређење градског парка на 
реци Расини, уређењем већ постојећих зелених 
површина, као и формирањем нових зелених површина 
у оквиру других намена. 

Општи урбанистички услови: 
 За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

 Под зеленилом јавног коришћења подразумева 
се уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите елементе пејзажно-архитектонске елементе. 

 Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама. 

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфра-
структуром, опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

 На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 При уређењу треба користити савремене и 
трајне елементе пејзажне архитектуре и опреме за 
дечија игралишта. Опрему за игру деце планирати 
према узрасним групама.  

 Архитектонски и пејзажни елементи треба да 
буду стилски усклађени и прилагођени намени. 

Канделабри, корпе за отпатке и клупе треба да имају 
заједничке обликовне и колористичке елементе. 

 
Зеленило на површинама јавне намене -  

зеленило јавног коришћења 
 
Паркови су веће уређене зелене површине у 

изграђеном градском ткиву са наменом одмора, 
рекреације и модификатора микроклиматских и 
естетских услова града, на којима зеленило у 
просторном и функционалном погледу има доминантну 
улогу.  

 
Градски парк - Расина  
 
На подручју Плана као градски парк планира се 

постојећа неизграђена површина на обалама Расине, 
која ће реализацијом планираних садржаја добити 
елементе за рекреацију, одмор, забаву и слично, а 
истовремено ће бити у функцији заштитног зеленила. 

По положају и величини ова површина је 
специфична. Укључује саме обале реке као простор на 
коме се планира изградња садржаја за летње 
активности, као и садржаје рекреације и спорта, забаве, 
едукације и сл. 

Зеленило је у том смислу важан елемент који 
ствара услове за реализовање планираних садржаја. 
Оно даје допринос повољнијим микроклиматским 
условима али и активно учествује у организацији 
простора. Правилним избором врста посетиоцима се 
сугеришу правци кретања, наглашавају центри 
догађања, отварају визуре, стварају мање изоловане 
оазе и сл. Зеленилом се, такође, даје неопходна 
дикамика и колорит целокупној површини. 

 
Парк суседства 
 
Парк суседства је мања парковска површина у 

оквиру стамбеног насеља. Иако по површини и 
положају спадају у категорију скверова, постојеће мање 
парковске површине у насељима са индивидуалним 
становањем (Трг Пистоје, Трг пуковника Драгутина 
Гавриловића и Трг Јосифа Панчића) по начину 
коришћења, у ствари, представљају паркове суседства. 
То су површине које становници околних улица 
користе за свакодневно окупљање, игру деце, одмор, 
рекреацију и сл. Планира се реконструкција и 
осавремењавање садржаја и опреме, као и 
ревитализација и допуна постојећег зеленила.  

За постојеће и планиране паркове осим општих, 
важе и следећи урбанистички услови: 

 Градски парк треба да има колски и пешачки 
прилаз, док је за парк суседства неопходан само 
пешачки прилаз. 

 Паркинг за посетиоце и снабдевање се мора 
обезбедити на ободу парка, осим у специфичним 
случајевима када је дозвољен колски саобраћај у самом 
парку. 

 Основни садржаји парка су простори за игру 
деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт, 
манифестације културе, видиковци, трим стазе, шетне 
стазе, бициклистичке стазе и слично, као и зеленило 
које је заступљено у највећем простору. 
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 Парк се зонира тако да садржаји једне зоне не 
угрожавају функционисање других. 

 Величине зона треба да задовољавају 
оријентациони однос: зона мирног одмора 50-60%, 
спорта 15-20%, дечје игре 7-12%, масовног окупљања, 
спорта, забаве и сл. 10-15% и економски део 2-3% 
укупне површине. 

 Просторе за игру деце планирати на 
најповољнијим положајима у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова, као и приступачности. 

 Зоне треба да буду компактне како би се 
избегао конфликт некомпатибилних садржаја. Такође, 
треба да буду повезане међусобно као и са улазима у 
парк. 

 У оквиру парка могу се планирати 
архитектонски објекти који су у функцији садржаја 
парка. 

 Делови или парк у целини може се ограђивати 
зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се 
висина и материјализација дефинисати даљом 
планском разрадом. 

 У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме, 
вертикално зеленило, кровни вртови и сл.). 

 
Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

Значај линеарног зеленила се огледа у чињеници 
да оно повезује градско зеленило са ванградским и тако 
успоставља функционални систем зеленила града. 
Истовремено врши заштитну функцију (аерација, 
смањење буке и загађења) и смањује дефицит зеленила 
у граду. Не мање важна је и улога у естетском 
обликовању улице а самим тим и целокупног градског 
простора.  

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним 
зеленилом, цветним аранжманима и сл. 

За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 
општих, важе и следећи урбанистички услови: 

 Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 
подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
уличних инсталација. 

 На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који оштећује застор, 
као и врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

 Вертикално зеленило се може садити на 
фасадама или канделабрима и сл. 

 На кружном току се може организовати 
зеленило са одговарајућим мобилијаром, уколико не 
угрожава безбедност саобраћаја  

Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине испред и иза зграда, траке поред пешачких 
пролаза, појединачна вредна стабла, микро дечја 
игралишта, урбани џепови и сл. Ове површине су често 
запуштене али се реконструкцијом и ревитализацијом 
могу уредити тако да се користе за краткотрајни одмор, 
игру деце, боравак на отвореном и сл. зависно од 
положаја и величине. 

 
Зеленило специфичне намене – заштитно 

зеленило 
 
Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, је вишефункционални систем који обједињује 
улогу заштите од загађења, ветрова, прашине, буке, 
пречишћавања и дотока свежег ваздуха у град, 
побољшавање услова за спорт и рекреацију и сл. У том 
смислу се под заштитним зеленилом, осим заштитних 
појасева, подразумева и високо зеленило. Правилним 
избором врста, густином и распоредом  садње пратеће 
зеленило у оквиру комплекса добија улогу регулатора 
микроклиматских и еколошких услова животне 
средине. 

За заштитно зеленило, осим општих, важе и 
следећи урбанистички услови: 

 Основу заштитног зеленила треба да чине 
аутохтоне и алохтоне врсте густе крошње, велике лисне 
масе са израженим фитоцидним дејством 

 Четинари морају да буду заступљени у односу 
који омогућава функцију зелене површине и у зимском 
периоду 

 Заступљене врсте треба да буду  добро 
прилагођене условима локације. 

 Користити врсте које немају превелике захтеве 
у одржавању. 

 
Зеленило ограниченог коришћења – зеленило на 

површинама остале намене 
 
Зеленило пословних и јавних објеката, привредних 

објеката у урбаном окружењу и зеленило у оквиру 
индивидуалног становања, чини категорију зеленила 
ограниченог коришћења у оквиру Плана. 

Зеленило у склопу привредних и комерцијалних 
делатности планира се у функцији основне намене 
објекта, односно простора. Његова функција је пре 
свега хигијенско-санитарна, па у том смислу треба да 
има већу покровност и заступљеност високих лишћара 
и четинара. Избором врста и  организацијом у простору 
треба обезбедити заштиту стамбених зона од 
евентуалних негативних утицаја технолошког процеса. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чини површину која 
може да буде значајна за повећање фонда зеленила, па 
га у том смислу треба посматрати као један од 
елемената система градског зеленила. Присуство 
индивидуалних стамбених објеката, односно окућница 
на подручју Плана пружа могућност квалитетног 
подизања и неговања и утилитарних и декоративних 
врста у индивидуалним двориштима, што представља 
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основну вредност ове категорије зеленила у погледу 
заштите животне средине и естетског доживљаја града. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

 
2.4. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама  који је 
потребан за издавање локацијске и грађевинске 
дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана 
подразумева да парцела  има излаз на јавну саобраћајну 
површину у складу са рангом и правилима за најмању 
дозвољену ширину појаса регулације у којој је 
изграђена или је планирана минимално водоводна, 
канализациона и електроенергетска мрежа. 

 
2.5. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја 
 
2.5.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара, амбијенталних целина и заштите 
културног наслеђа 

 
Циљеви и опште мере заштите: 
 очување аутентичности објеката и простора у 

границама заштите; 
  
 уклањање неодговарајућих објеката и садржаја; 
 стварање неопходних услова за савремено 

коришћење објеката; 
 забрана рушења заштићених и евидентираних 

објеката, без обзира на њихово грађевинско стање; 
 санација и адаптација у складу са савременим 

потребама, али уз поштовање режима заштите и 
предходно утврђених конзерваторских услова од 
стране надлежне службе заштите; 

 обрада слободних простора и површина, у 
складу са наменом објекта. 

 
Добра која уживају предходну заштиту 
 
 Родна кућа Милоја Закића, Расинска бр. 97, 

Прњавор,(к.п.5758 КО Крушевац) 
На основу Закона о културним добрима планиране 

мере заштите односе се и на културна добра која 
уживају претходну заштиту до проглашења за културно 
добро. 

Трећи степен заштите спроводи се на објектима 
архитектонских, урбанистичких и амбијенталних 
вредности који имају статус предходне заштите. На 
овим објектима се могу вршити слободне интервенције 
у смислу њихове рестаурације и адаптације. 

Свака врста интервенције мора бити у складу са 
предходним конзерваторским условима издатим од 
стране надлежне Службе заштите.  

2.5.2. Услови и мере заштите природе и 
природних добара 

 
Увидом у Централни регистар заштићених добара 

и документацију  Завода, установљено је да у обухвату 
Плана нема заштићених подручја, подручја у поступку 
заштите, еведентираних природних добара, еколошки 
значајних подручја еколошке мреже РС и еколошких 
коридора од међународног значаја утврђених Уредбом 
о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“ бр. 102/2010). 
Решење Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-
240/20 од 15.12.2016.  

Водоток Расине са приобалним појасом у 
природном и блиско-природном стању и предеони 
елементи унутар урбаног предела (појасеви зеленила, 
групе стабала, појединачна стабла , међе, живице и сл.) 
у границама Плана, имају улогу еколошких коридора 
еколошке мреже републике Србије. 

 
2.5.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
У складу са чл. 10 Одлуке о изради Плана 

генералне регулације Исток 1 у Крушевцу ( I број: 350-
301/2015. усвојеној на седници одржаној 25.06.2015. 
године) и на основу  Одлуке о не приступању изради 
стратешке процене утицаја Плана генералне регулације 
Исток 1у Крушевцу на животну средину, IV бр.350-
256/2015 од 04.06.2015.г. не приступа се изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину. 

Забрањено је обављање делатности које стварају 
буку или загађење ваздуха, воде и земљишта и 
угрожавају животну средину. Евакуацију комуналног 
отпада вршити у складу са важећим прописима. 

На подручју плана остварен је позитиван ниво 
заштите животне средине, обзиром да нису планирани 
извори који угрожавају квалитет ваздуха, воде и нема 
чиниоца који остварују прекомерну буку. 

У реализацији овог Плана, а у интересу заштите 
животне морају бити поштоване назначене мере 
заштите које се могу постићи применом датих 
урбанистичких параметара, комуналном опремље-
ношћу земљишта и планираним слободним и зеленим 
површинама. 

 
Заштита ваздуха 
 
Заштита и очување квалитета ваздуха на подручју 

плана, обухвата мере превенције и контроле емисије 
загађујућих материја из свих извора загађења 
(покретних и стационарних), како би се спречио и 
умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
минимизирали потенцијално негативни ефекти на 
животну средину и здравље становништва.  

Предметним Планом стварају се услови за 
реализацију планираних намена, инфраструктурно и 
комунално опремање и уређење површина у складу са 
планираном претежном наменом. 

Заштита квалитета ваздуха и спречавање емисије у 
ваздух спроводи се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13-30) и 
одговарајућим Уредбама које регулишу ову област; 

Смернице и мере заштите ваздуха за подручје 
Плана:  
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 подстицање коришћења еколошки прихватљи-
вијих енергената, обновљивих извора енергије и 
увођење енергетске ефикасности; 

 изградња и реконструкција градских саобраћај-
ница за меродавно саобраћајно оптерећење; 

 смањење броја индивидуалних котларница и 
ложишта, ширење система централизованог снабде-
вања енергијом, ширење гасификационог система; 

 обострано/једнострано озелењавање саобраћај-
ница свих рангова и категорија и озелењавање свих 
површина у функцији саобраћаја (паркинг-простора, 
платоа); 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање јавно-
сти и надлежних институција, у складу са важећим 
Законом и подзаконским актима. 

 
Заштита вода и заштита од вода  
 
Изливање река или подизање нивоа подземне воде, 

карактеристично је за алувијалне делове терена дуж 
водотокова и решава се насипањем и уређењем обала, 
израдом обалоутврда и кејова, чиме се могућност 
плављења своди на минимум. Такође је значајно 
очување појасева приобалне вегетације у блиско 
природном стању као заштитно зеленило посебне 
немене. 

Смернице и мере заштите вода:  
 квалитет пречишћених атмосферских вода, пре 

упуштања у реципијент, мора да одговара II класи вода; 
 изградња канализационог система за одвођење 

отпадних вода као сепаратног са посебним колектором 
за одвођење атмосферских вода; 

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих делова насеља 
на канализациону мрежу; 

 уклањање „дивљих депонија” на обалама река и 
пооштравање казнене политике; 

 
Заштита земљишта од загађивања 
 
Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом 

ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко 
падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода 
у земљиште.  

Мере заштите у поступку регулисања начина 
прикупљања комуналног отпада који се не рециклира 
имају за циљ заштиту здравља становништва и животне 
средине. 

Прикупљање комуналног отпада вршиће се 
постављањем контејнера за сакупљање комуналног 
отпада. Евакуацију комуналног отпада вршити у складу 
са важећим прописима. 

Смернице и мере заштите земљишта обухватају 
следеће обавезе: 

 приликом изградње нових објеката и 
легализације постојећих, обавезно је прикључење на 
постојећу канализациону мрежу; 

 реконструкција постојеће канализационе мреже 
у складу са меродавним оптерећењима, како би се 
спречило изливање отпадих вода у земљиште; 

 организовано управљање отпадом на подручју 
Плана које подразумева прикупљање, примарну 

селекцију, транспорт и одлагање на санитарну 
депонију; 

 власник/власници објеката који ће се градити 
су обавезни да простор за смештај контејнера обезбеде 
у оквиру парцеле на којој се објекат налази 

 локација мора да омогући несметани приступ 
возила за одвоз смећа. Контејнери морају бити 
постављени у заштићеним нишама. 

 
Заштита од буке и вибрација 
 
Опште мере заштите становништва од буке у 

животној средини, обухватају одређивање акустичних 
зона Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 8/2012), у складу са наменом 
простора и граничним вредностима индикатора буке у 
тим зонама. Претежна намена у обухвату Плана је зона 
становања и пословања, делови државних путева и 
значајних градских саобраћајница и зона зеленила уз 
реку Расину, односно обухвата зоне примене мера за 
заштиту од буке: 

 саобраћајнице реализовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја; 

 формирање заштитног зеленог појаса/зашти-
тних баријера (антизвучне баријере) у оквиру планског 
подручја и озелењавање паркинг површина; 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

Заштита од буке на подручју Плана мора бити 
интегрални део акустичног зонирања подручја града 
Крушевца и спроводиће се у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС” 
бр. 36/09 и 88/10), Уредбом о индикаторима буке, 
граничним вредностима, методама за оцењивања 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката 
буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр.75/10), 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној 
средини („Сл. гласник РС”, бр. 72/10), Правилником о 
методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 
мерењу буке („Сл. гласник РС”, број 72/10), Одлуком о 
мерама за заштиту од буке („Сл. лист града Крушевца“, 
бр. 8/2012). 

 
Еколошка компензација 
 
Мере компензације се дефинишу са циљем 

ублажавања штетних последица реализације планских 
решења на животну средину и здравље људи на 
подручју Плана. Мере компензације на подручју Плана 
подразумевају пејзажно уређење појединачних парцела. 

 
Мере компензације 

 
 промовисати пејзажно уређење појединачних 

парцела; 
 успоставити појасеве заштитног зеленила уз 

трасу источне обилазнице 
 формирати појас зеленила дуж планираних и 

постојећих саобраћајница у складу са локацијским 
условима; 
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 одабир врста приликом формирања заштитног 
појаса вршити на основу анализе и валоризације 
постојећег зеленила на подручју Плана и окружењу; 

 повезати јавне зелене површине у једниствен 
систем зеленила. 

 
Еколошка валоризација простора 
 
У еколошкој валоризацији ширег простора, 

предметно планско подручје је у оквиру Еколошке 
целине Крушевац 1, представља Еколошку потцелину 
„ИСТОК 1” и обухвата Еколошки појас „РАСИНА” и 
Еколошки појас „САОБРАЋАЈНИЦА”. 

Еколошка потцелина „ИСТОК 1“ бухвата општу 
стамбену зону са источне стране централне зоне, коју 
карактерише породично и вишепородично становање 
средњих густина, као и дисперзно распоређене објекте 
и комплексе са комерцијалним садржајима и 
привредним делатностима, као насељски и 
специјализовани центри у оквиру ових зона. 

У еколошкој валоризацији на подручју Плана 
посебно осетљиве зоне су зоне водотокова, а 
потенцијални извори негативних утицаја су зоне 
утицаја државних путева и фреквентних градских 
саобраћајница.  

Обавезне мере заштите еколошке потцелине 
„ИСТОК 1”: 

 обавезно је поштовање прописаних правила 
уређења и правила грађења; 

 комунално и инфраструктурно опремање у 
циљу спречавања потенцијално негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је рационално коришћење енергије, 
већа употреба обновљивих извора енергије и повећање 
енергетске ефикасности; 

 обавезно је пејзажно уређење и заштита 
форланда реке Расине од свих облика угрожавања, 
загађивања и деградације; 

 адекватно управљање отпадом и отпадним 
водама, као и обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток); 

 обавезно је озелењавање и пејзажно уређење, 
сагласно локацијским условима и еколошким 
захтевима, уз стриктно поштовање принципа 
аутохтоности.  

Водоток Расине са приобалним појасом у 
природном стању и предеони елементи унутар урбаног 
предела представљени појасевима зеленила, групе 
стабала, појединачним стаблима, у границама плана 
имају улогу еколошких коридора еколошке мреже на 
националном нивоу.   

Обавезне мере заштите у еколошком коридору 
„Расина”: 

 уређење форланда Расине у складу са водним 
условима надлежног предузећа ЈВП „Србијаводе”; 

 обавезан је одговарајући третман свих 
отпадних вода до захтеваног нивоа, пре упуштања у 
реципијенте; 

 обавезно је спровести радове на регулацији 
водотока реке Расине у циљу заштите подручја од 
бујичних вода и поплава; 

 забрањено је неконтролисано депоновање свих 
врста отпада; 

 уређивање еколошког појаса за специфично 
вишенаменско коришћење (озелењавање, пејзажно 
уређење, активну и пасивну рекреацију, шетне стазе, 
постављање мобилијара) у складу са условима 
надлежног водопривредногпредузећа; 

Обавезне мере заштите у еколошком појасу 
„Саобраћајница”:  

 предвидети и обезбедити заштитни појас и 
појас контролисане градње у коридору планиране 
источне обилазнице и примарних саобраћајница;  

 ограде, дрвеће и засади поред  јавних путева 
подижу се у функцији заштите, али тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност 
саобраћаја; 

 у зонама интензивног утицаја буке, мерама 
компензације уз границе парцела, опционо, формирати 
„зелене баријере”, антизвучне паное, антизвучне мере 
на фасадама најугроженијих објеката.  

У циљу контроле животне средине на 
комплексима постојећих и планираних пројеката, 
прописивања, спровођења и контроле мера за заштиту 
животне средине, обавезно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину на основу Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину (Службени гласник РС, 
бр. 114/08). 

 
2.5.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију 
урадити главни пројекат заштите од пожара. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слобоне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

Нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала и морају бити 
снадбевени одговарајућим средствима за гашење 
пожара према главном пројекту заштите од пожара.  
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Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о заштити 
од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15), 
Правилнику о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 
54/88 и 28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од 
пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-246/16 од 23.11.2016 год.  

 
2.5.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради интегралног информационог система о 
прородним непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.5.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. У односу на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, 
заштита подразумева обавезну примену техничких 
прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при 
пројектовању и грађењу. 

 
2.5.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
У границама предметног плана не постоје објекти 

и комплекси од значаја за заштиту од ратних разарања. 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.6. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Код пројектовања и изградње саобраћајних, 
пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању дискри-
минације особа са инвалидитетом („Службени гласник 
РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%, 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
2.7. Попис објеката за које се пре санације или 

реконструкције морају израдити конзерваторски 
или други услови за предузимање мера техничке 
заштите и других радова 

 
За објекат, Родна кућа Милоја Закића, Расинска бр. 

97, Прњавор, (к.п. 5758 КО Крушевац), који се 
задржава прописују се мере заштите и степен 
интервенција. 

Будуће интервенције у простору вршиће у складу 
са конзерваторским условима издатим  од надлежне 
Службе заштите. 

 
2.8. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр. 61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 
69/12 и др.). 
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Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном у 
правцу север - југ.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија сенка 
може угрозити суседне објекте.  

 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

 рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

 побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града у 
јавним комуналним предузећима, установама и јавним 
објектима у надлежности града применом мера на 
грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем 
осветљењу; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 извођење грађевинских радова на објектима у 

границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015. - 2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Општа правила грађења у Плану генералне 

регулације 
 
Општa правила грађења представљају: 
 општа правила грађења за појединачне 

грађевинске парцеле за делове у обухвату плана за које 
није предвиђена израда планова детаљне регулације 
(директна примена); 

 опште смернице за израду планова детаљне 
регулације. 

 
3.1.1. Општи услови за парцелацију, 

препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 
 
- Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

- Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
одн. имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

- Минимална површина и минимална ширина 
парцеле за сваку планирану намену, а према типологији 
градње, дефинисане су овим планом. 

- Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза:  

 
 ширина приватног пролаза за парцеле 

намењене  изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи вишепородичних стамбених 
објеката, комерцијалних, пословних и др. садржаја  не 
може бити мања од 5,0м. 

- Дозвољена је препарцелација и парцелација 
парцела уз услов задовољавања минималне површине 
парцеле и обезбеђивање приступа,  

- Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 
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Ширина фронта парцеле неправилног облика 

 
 

- Грађевинска парцела се формира деобом или 
спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела на 
начин и под условима утврђених планом. 

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

- Минимална парцела за изградњу ТС10/0,4kV 
снаге 1x630kV мора имати димензије 6м x 5м, а снаге 
2x630 kV, 7м x 6м. 

 
3.1.2. Општи услови регулације 
 
- Регулациона линија је линија која раздваја 

површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене. 

- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта.  

- Регулациона линија јавног пута је основни 
елемент за утврђивање саобраћајне мреже.  

- Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница 10м 
 секундарна саобраћајница 8,5м 
 терцијална саобраћајница 6м 
 приватни пролази 2,5м 
 пешачке стазе 1,5м 
- Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
- Хоризонтална регулација, односно положај 

објекта дефинише се грађевинском линијом у односу 
на: 

 регулациону линију, 
 бочне границе парцеле и 
 унутрашњу (задњу) границу парцелу. 
 
- Све грађевинске линије у границама парцеле 

морају бити постављене тако да: 
 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели  
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.  
 
- Грађевинска линија подземних етажа или 

објеката може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије надземних етажа, 
као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, 
ако то не представља сметњу у функционисању објекта 
или инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

- Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

- Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

- Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

 
3.1.3. Општи услови изградње 
 
У плану генералне регулације приказана је намена 

земљишта кроз претежне, допунске и пратеће намене. 
Претежна намена простора, одређена је наменом 

чија је заступљеност у одређеном простору преовла-
ђујућа. 

Допунска (компатибилна) намена простора, 
подразумева намену која допуњује претежну намену са 
којом је компатибилна. 

Пратећа намена простора, подразумева намену која 
прати одређену претежну и/или допунску, односно 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       33 
 

 

компатибилну намену. Пратећа намена се односи и на 
формиране засебне просторе одређених намена у 
оквиру урбанистичких целина (објекти јавне намене, 
верски објекти, зеленило и остало одређено овим 
планским документом).  

Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, објектима који су за јавно коришћење 
намењени већем броју корисника и сл., и не 
представљају нужно површину јавне намене. 

 
 Врста и намена објеката који се могу градити  
 
Планом је дефинисана могућност изградње обје-

ката планираних намена: 
 
Породичног становања - типови: ПС-01, ПС-02. 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти са 
највише три стамбене јединице. 

 
Вишепородичног становања - типови: ВС-02,  

ВС-03, ВС-04. Вишепородични стамбени објекти су 
стамбени објекти са 4 и више стамбених јединица. 

- У оквиру објеката породичног и  вишепородичног 
становања, могу бити заступљене и друге компатиби-
лне намене из области јавних функција, комерцијалних 
и других делатности (трговина, пословање, услуге и 
сл.), спорта и рекреације, еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

 
Комерцијалних делатности – типови: КД-01,  

КД-02, КД-03, КД-041 
- Комерцијалне делатности подразумевају 

обављање свих врста непроизводних делатности, чији 
су садржаји еколошки и функционално примерени зони 
становања и који се по карактеру и капацитету могу 
организовати у оквиру планираних објеката и услова 
простора. Пословни садржаји не смеју угрожавати 
становање, посебно у погледу заштите животне 
средине, нивоа буке и аерозагађења.  

- Комерцијалне делатности могу бити 
организоване у склопу једног или више објеката на 
парцели. 

- У зонама вишепородичног становања комерци-
јални објекти се могу градити и на парцелама мањим од 
600м2, а већим од 300м2. 

 
Привредних делатности – типови ПД-02, ПД-03 
 
Јавне функције – здравство, школство и дечија 

заштита, верски објекти 
 
Спорта и рекреације – типови СР-01, СР-02, СР-03. 
 
- Поред објеката планиране намене, на подручју 

плана могу се градити и објекти компатибилних намена 
које су планом дефинисане као допунске. 

 
 Могуће компатибилне (допунске) намене 

објеката који се могу градити  
 
- Компатибилне намене у оквиру претежне намене, 

могу бити и 100% заступљене на појединачној 

грађевинској парцели и на њих се примењују правила 
грађења дефинисана за претежну намену у оквиру 
урбанистичких целина, одн. подцелина. 

- У опредељеним урбанистичким целинама и 
подцелинама, дозвољава се на грађевинској парцели 
или у оквиру објекта допунска односно компатибилна 
намена. 

- У опредељеним урбанистичким целинама и 
подцелинама, у оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 
оквиру дозвољеног индекса заузетости парцеле, могу се 
градити други објекти, као пратећи и помоћни објекти 
који су у функцији коришћења главног објекта, чија 
намена не угрожава главни објекат и суседне објекте, 
изузев парцела намењеним вишепородичној стамбеној 
изградњи. 

- У оквиру намене становања дозвољена је изградња 
компатибилних намена, и то комерцијалних делатности, 
које подразумевају: пословање, трговину, угоститељство, 
занатство, различите видове услуга, као и из области 
туризма као посебног вида комерцијалних делатноси: 
хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и сл.  

- У оквиру намене становања, могућа је у 
приватном власништву изградња објеката намењених 
образовању, здравству, социјалној и дечијој заштити, 
култури, информисању, али само под условом да 
задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

- На грађевинским парцелама са породичним 
становањем, дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне висине 5м и 
максималне спратности П, чија површина улази у 
максимални индекс заузетости парцеле. 

- Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
оквиру стамбеног објекта или у оквиру самосталног 
објекта на истој парцели, однос становања према 
пословању макс.60%-40%. 

 - За изградњу самосталног објекта комерцијалне 
делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену у урбанистичкој 
целини/подцелини у којој се објекат гради. 

- У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

- На површини претежне намене спорта и рекреације 
дозвољава се компатибилна намена комерцијалних 
делатности у оквиру објеката, које подразумева 
пословање, трговину, угоститељство, услуге. 

- На површини претежне намене привредних 
делатности у стамбеној зони, дозвољена је изградња 
компатибилних намена у оквиру објекта или као 
самосталног објекта на парцели и то комерцијалних 
делатности, које подразумевају пословање и трговину. 

- Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама, па се као такво може сматрати 
допунском, односно пратећом наменом било којој 
претежној намени. Категорију, односно тип зеленила 
одређује тип намене у чијој је функцији. 

- Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 
мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим 
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наменама и могу се без посебних услова реализовати на 
свим површинама. 

- Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

 
 Изградња посебних објеката  
 
- Дозвољена је постављање/изградња посебних 

објеката које се не урачунавају у корисну БРГП, као 
што су: рекламни стубови, јарболи, информацини 
пунктови и табле, билборди, панои и сл.  

- Препорука је да ови објекти буду позиционирани 
на парцели у оквиру грађевинских линија, али се такође 
могу поставити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије. 

- Посебни објекти постављају се тако да не 
представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 

 
 Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
-  Забрањује се изградња објеката који су у 

супротности са наменом утврђеном планом.  
- На грађевинским парцелама вишепородичног 

становања није дозвољена изградња помоћних објеката. 
- Забрањена је изградња на свим постојећим и 

планираним јавним површинама или на објектима или 
коридорима постојеће и планиране инфраструктуре.  

- У заштитном појасу јавних путева – дато у тачки 
2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

- У заштитној зони електроенергетског појаса, који 
се утврђује у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенер-
гетских водова напона за надземни вод 35kV је 15м. 

- У заштитној зони водотокова у складу са Законом 
и прописима којима се одређује управљање водама, 
односно у плавним зонама. 

- Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

- На геолошки нестабилним теренима, чија 
нестабилност је доказана у складу са Законом којим се 
уређују геолошка и инжењерско-геолошка истражи-
вања, у инжењерско-геолошким студијама, елабора-
тима и другом документацијом. 

- Објекти чија је изградња забрањена су и сви 
остали објекти за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину, а за које се у прописаној 
процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја 
објеката на животну средину. 

 
 Изградња других објеката на истој грађевин-

ској парцели 
 
- На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне намене 
осим ако није другачије прописано. 

- При утврђивању индекса заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на 
парцели. 

- На парцелама планираних за изградњу објеката 
вишепородичног становања није дозвољена изградња 
помоћних објеката 

 
 Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

- Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

- Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

- Индекс заузетости за угаоне парцеле може бити 
за 20% већи од максималне вредности ИЗ. 

- Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је 
по планираним наменама. 

 
 Положај објеката на парцели 
 
- Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

- Под слободностојећим објектима подразумевају 
се и објекти вишепородичног становања типа „ламела“, 
односно они који имају више улаза. 

- Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
 Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

 
- У зони изграђених објеката растојање између 

регулационе и грађевинске линије се утврђује на 
основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%).  
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Грађевинска линија вишепородичних стамбених 
објеката - типови ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04,  

 
- Минимално растојање између регулационе и 

грађевинске линије за нове објекте је 5м, осим за 
објекте у низу и осим у случајевима кад се локацијски 
услови издају за регулисани део улице у коме се 
грађевинска и регулациона линија поклапају. 

- У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-01 
 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м. 
- У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони и 
контролни пункт комплекса, јарболи, светлеће рекламе и 
сл. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
- Растојање између регулационе и грађевинске линије 

за нове објекте се утврђује према преовлађујућој намени 
објеката у зони у којој се објекат комерцијалних 
делатности гради. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-041 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 7м. 
 
Грађевинска линија објеката привредних 

делатности - ПД-02 
- Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м. 
- У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса, билборди, јарболи и сл. 

 
 Међусобна удаљеност објеката 
 
За све зоне за које је обавезна израда Планова 

детаљне регулације међусобна растојања објеката се 
могу и другачије прописати, уколико је решење 
оправдано и рационално, а урбанистички и 
архитектонски прихватљиво. 

 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
- Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м); 

 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м; 

 за двојне објекте на делу бочног дворишта 
4,0м. 

- Изграђени објекти чије растојање од другог 
објекта високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија. 

- За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

- Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

 - Изграђени објекти на међи у случају 
реконструкције и доградње не могу имати отворе на 
тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност вишепородичних стамбе-

них објеката – типови ВС-02, ВС-03, ВС-04,  
 
- Међусобна удаљеност слободностојећих 

вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности до П+4, износи најмање 
1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се може 
смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти на 
наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама, као и атељеима, 
али не може бити мање од 5м. Растојање се утврђује у 
односу на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

- Међусобна удаљеност слободностојећих 
вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+5 и П+6, износи 
најмање 1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти 
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама. Растојање се 
утврђује у односу на хоризонталну пројекцију габарита 
објекта. 

- Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању од 
2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

- Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта постављеног на граници грађевинске 
парцеле у случају реконструкције и доградње не могу 
имати отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-01 
 
- Међусобно растојање објеката је минимално 1/3 

висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
- Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 
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 слободностојеће објекте од бочне границе 
парцеле  1/2 објекта, али не мање од 5м 

 слободностојеће објекте од задње границе 
парцеле 1/2  објекта, али не мање од 5м  

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности - тип  КД-041 
- Међусобно растојање објеката је минимално 1/3 

висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
- Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
Међусобна удаљеност објеката привредних 

делатности - тип ПД-02 
- Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5м. 
- Међусобно растојање објеката је минимално 1/2 

висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
 
 Висина објеката 
 
- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

- Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла и суседним 
објектом  (двојни, прекинути и непрекинути низ) 

- Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом), 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растојање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца, 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м, 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца), 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих претходних тачака, 

 завршна кота плоче изнад приземља и кровни 
венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта. У формирању низа 
обавезно водити рачуна о суседима и усаглашавању 
ових елемената на суседним објектима уз минимална 
одступања.  

 висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта, 

 висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква мора се појавити 
на највише 50% дужине сваке фасаде објекта. 

 висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
 Кота приземља објеката 
 
- Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

 
 Услови за реконструкцију, доградњу и 

интервенције на постојећим објектима 
 
- Постојећи објекти који се реконструишу, 

дограђују и сл. морају испуњавати све услове дате овим 
планом уколико су у зонама за директну примену, одн. 
у складу са условима који ће се дефинисати плановима 
детаљне регулације уколико су у зонама за даљу 
планску разраду (урбанистички параметри, спратност и 
др.). 

- Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 
заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања. 

- На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката: адаптација, 
санација, реконструкција (извођење радова у 
постојећем хоризонталном и вертикалном габариту 
објекта), инвестиционо и текуће (редовно) одржавање 
објекта.  

- Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у непосред-
ном контакту.  

- Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 
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- За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање нових 
отвора. 

- За објекат који су проглашен  за добро које ужива 
предходходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови изводе 
по предходно издатим условима и сагласностима од 
стране надлежне Службе заштите и на начин утврђен 
Законом о заштити културних добара. 

 
 Услови за нове објекте у оквиру зона изгра-

ђених објеката 
 
- Код постојећих зона изграђених објеката 

(потпуно или делимично формираних), грађевинска 
линија према регулацији је дефинисана постојећим 
изграђеним објектима који се задржавају. 

- Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

- Нови објекат се може градити на растојању 
мањем од дозвољеног у односу на границу катастарске 
парцеле уз претходно прибављену сагласност власника, 
односно корисника суседне парцеле. У том случају, на 
зиду новог објекта према суседу није дозвољено 
постављање било каквих отвора. 

- На калканском зиду новог објекта у низу, 
односно новог једнострано узиданог објекта према 
суседном постојећем објекту на граници парцеле, а који 
има изграђен светларник, обавезна је изградња 
светларника исте величине и симетричног постојећем 
светларнику. 

- У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
 Грађевински елементи објекта 
 
- Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 транспарентне браварске конзолне надстре-
шнице у зони приземне етаже – максимално 2,0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, односно 
1,0м од спољне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,60м, односно регулациону линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. 

Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи 
начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
 Спољашње степениште 
 
- Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

- Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
 Доградња лифтова и степеништа 
 
- Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

 Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
 Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 

 Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
- Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

- Ширина приватног пролаза за парцеле намењене 
изградњи породичних стамбених објеката не може бити 
мања од 2,5м. 

- Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не може 
бити мања од 5,0м. 

- Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и 
сл.). 
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- Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 

 
 Одводњавање површинских вода 
 
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
 Архитектонско обликовање тргова и скверова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у 

простору и тако их и планирати и уређивати. Поред 
испуњења функционалности ови простори морају 
имати посебне амбијентално-архитектонске вредности.  

- Партерно уређење тргова, коришћење материјала, 
боја, као и других елемената који се на њима јављају 
морају бити међусобно усклађени и јединствени за 
целину која чини трг.  

- На трговима и скверовима није дозвољена 
изградња спортско - рекреативних садржаја. 

- Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 
ако су такви садржаји примерени месту и значају трга и 
ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

- Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
 
 Архитектонско обликовање објеката 
 
- Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

- Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

 - Кровови се изводе као коси, вишеводни, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу, изузетно могу бити равни уколико одговара 
архитектонској форми објекта односно  врсту и облик 
крова прилагодити намени објекта и обликовним 
карактеристикама окружења. 

 
 Ограђивање грађевинских парцела 
 
- Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

- Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

- Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, 
или транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 
1,4м. 

- Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

- Грађевинске парцеле за вишепородично 
становање се не ограђују. 

- Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање могуће 
у складу са условима за ограђивање грађевинских 
парцела за породично становање или из безбедносних 
разлога. 

- Грађевинске парцеле за објекте јавних функција 
се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога (школе, вртићи, верски објекат, 
спортски објекти.). Ограда је транспарентна, макси-
малне висине парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

 
 Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
- Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то:  
 1 контејнер на 1000м2 корисне стамбене 

површине  
 1 контејнер на 500м2 корисне површине 

пословног простора.  
- Контејнере сместити у оквиру грађевинске 

парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  
 
 Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
- У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
 Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
- Према условима утврђених Планом у делу 2.3. 

Општа правила уређења простора, Услови за уређење 
инфраструктуре и условима надлежних институција. 

 
3.1.4. Општи услови паркирање 

 

 Услов и начин обезбеђивања простора за 
паркирање 
 

- Паркирање (партерно, гаражирање) се третира 
као компатибилна намена свим планираним наменама 
у Плану и може бити заступљено и 100% на парцели. 

 
- Ови услови се односе на паркирање ван 

површина опредељених као јавне паркинг површине тј. 
на површина опредељеним за остале намене. 

- Паркирање се може организовати као партерно 
уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле 
или у оквиру гаража (надземне, подземне или 
полуукопане) 

- Није допуштено привремено ни трајно претва-
рање простора намењеног за паркирање или гаражи-
рање у друге намене. 

 
 Паркирање 
 
- Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
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 Становање - За паркирање возила за сопствене 
потребе власници стамбених објеката обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, изван 
површине јавног пута и то једно паркинг или гаражно 
место на један стан и једно паркинг или једно гаражно 
место на 70м2 корисне површине пословног простора. 

 Комерцијалне делатности - За паркирање возила 
за сопствене потребе власници објеката комерцијалних 
делатности обезбеђују простор на сопственој 
грађевинској парцели за смештај возила, и то једно 
паркинг место или једно гаражно место на 70м2 
корисне површине пословног простора, осим за: пошту 
– једно ПМ на 150м2 корисног простора, трговину на 
мало – једно ПМ на 100м2 корисног простора, 
угоститељске објекте – једно ПМ на користан простор 
за осам столица, хотелијерску установу – једно ПМ на 
користан простор за десет кревета. 

 Привредне делатности - За паркирање возила за 
сопствене потребе (путничких и теретних возила, као и 
машина), власници објеката привредних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској 
парцели, тако да је број паркинг места једнак броју 50% 
радника из прве смене. 

 Јавне функције - За паркирање возила за објекте 
јавних функција потребан број паркинг и гаражних 
места за сопствене потребе и за кориснике обезбеђује 
се на грађевинској парцели, а у складу са наменом 
објекта: здравствене, образовне и административне 
установе – једно ПМ на 70м2 корисног простора.  

 За објекте јавних функција и објекте 
комерцијалних делатности у функцији туризма 
уколико не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати на другој грађевинској парцели (у 
радијусу од 200м) под условом да се гради истовремено 
са објектом коме служи на начин дефинисан у 
претходним ставовима, а у складу са наменом објеката, 
или на површини опредељеној за паркирање. 

 Спорт и рекреација - за паркирање возила за 
објекте намењене спорту и рекреацији број паркинг 
места обезбеђује се на: јавној паркинг површини 
(уколико постоје просторне могућност), на 
грађевинској парцели власника објекта или на другој 
грађевинској парцели (у радијусу од 200м) под условом 
да се гради истовремено са објектом коме служи, а у 
складу са наменом објеката, и то: за спортску халу 1 
ПМ на користан простор за 40 гледалаца за путничка 
возила, 1 ПМ на користан простор за 100 гледалаца за 
аутобусе. 

 
 Гараже  
 
- Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 

грађевинској парцели. 
- Површине гаража које се планирају надземно на 

грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању 

индекса заузетости (ИЗ), односно индекса изграђености 
(ИИ). Подземне гараже се не урачунавају у индексе. 

- У оквиру намене - граски парк, гараже се могу 
планирати само као полукопани или укопани објекат. 
Изградња надземних гаража обзиром на намену 
(градски парк) није дозвољена. 

- Код укопаних или полуукопаних гаража, 
пожељно је да се кров користи као паркинг простор, 
зелена и цветна површина или дечије игралиште,  

- Могу заузимати  до 90% површине парцеле. 
- Подземне гараже планирају се као посебни 

објекти, у габариту основног објекта или изван 
габарита објекта. 

- За полуукопане гараже - раван кров гараже је на 
макс.+1,2м од коте терена. 

- Дозвољена је изградња више подземних етажа, 
под условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

- Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

- При пројектовању гаража придржавати се 
важећих прописа, стандарда и норматива за изградњу 
ове врсте објеката и Правилника о техничким 
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле 
од пожара и експлозија. 

- Обезбедити потребан број паркинг места за 
возила особа са специјалним потребама и у складу са 
важећим Правилником која регулише ову област. 

 
3.2.  Правила грађења за делове Плана за које 

није предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације  

 
Правила грађења дата су за планиране намене 

површина по урбанистичким целинама /подцелинама/ 
за које није предвиђено доношење планова детаљне 
регулације.  

Дата правила представљају посебна правила 
грађења која се примењују заједно са  општим 
правилима грађења у плану. Она  представљају  
правила грађења за појединачне грађевинске парцеле 
у мери довољној да буду основ за издавање 
локацијских услова и грађевинске дозволе. 

 
3.2.1. Урбанистичка подцелина 3.2.1. 

 

Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
- 
 Претежна намена је породично становање, типа  

ПС-01 
- У оквиру породичног становања типа ПС-01 

могућа је изградња и објеката типа ПС-02 али само уз 
Ул. Балкансу и Ул. Видовданску. 
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урбанистички параметри породичног становања ПС-01 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

ПС-01 

 
До П+1+Пк 

Слободностојећи 

50 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

урбанистички параметри породичног становања ПС-02 

 

Тип Спратност Тип објекта Макс.ИЗ (%) 
Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц.(м) 

ПС-02 

 

П+2 

 

Слободностојећи 
Прекинути низ 50 

300 
250 

12 
10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: мин. ширина фронта парцеле 10м, индекс заузето-
сти до 40%,   са највише 2 стамбене јединице. 

- Ширина приватног пролаза на  парцели изузетно 
може бити 2,0м ако је то затечено стање. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.6.1. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 
оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, вртни 
павиљони, стаклене баште, отворени и затворени базени, 
фонтане и сл., максималне спратности П. Површина 
помоћног објекта улази у индекс заузетости на парцели. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата (вишем од 3,0м) могу да пређу грађевинску 
линију, рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 испади на делу објекта према бочним странама 
и задњем делу дворишта дати су у општим условима 
изградње тачка 3.1.3. 

- Правила за архитектонско обликовање објеката 
дата су у општим условима изградње тачка 3.1.3. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној намени дозвољена је реконструкција без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита,  
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта .  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 Комерцијалне делатности КД-02 
 
- У оквиру претежне намене могу бити заступљене  

компатибилне намене, комерцијалних делатности типа 
КД-02 (трговина, пословање, услуге, и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности. 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
становање и на намене у контактним подручјима, 
посебно у погледу стварања буке, вибрација, гасова, 
мириса, отпадних вода и других штетних дејстава. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели, тада  је мин. 
однос становања према делатностима  60% према  40%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели,  (тип КД -02) 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри дефини-
сани за породично становање типа ПС-01, односно   
ПС-02 уз Ул. Балканску и Ул. Видовданску. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  мин. однос 
делатности према становању  80% према 20%. 

 
3.2.2. Урбанистичка подцелина 3.3.1. 
 
Претежна намена 
 
 Парк- градски парк 

 
- Појас регулације (небрањено подручје-

инундациони појас) реке Расине уређује се као 
парковска површина за активно коришћене (садржаји 
спорта и рекреације)  са системима стаза (шетне, бици-
клистичке, трим и сл.).  

- Парк дуж реке Расине уређује се у складу са 
условима за уређење зеленила, тачка 2.3.4.   

- Због услова простора, зоне парковских садржаја 
формирати линеарно. 

- Садржаји: сунчалишта, простори за игру деце и 
одмор, бич волеј, боћање, шах на отвореном и сл. 

- Справе за фитнес на отвореном могу да се 
постављају у оквиру зелених површина, на посебном 
обрађеном терену или у склопу трим и пешачких стаза 
у виду проширења-ниша. 

- Могуће је постављање објеката привременог 
карактера (монтажно-демонтажни) као што су 
(павиљони за седење, перголе, и сл.), искључиво у 
функцији унапређења комфора коришћења простора, уз 
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обавезну примену природних материјала и уклапање у 
природно окружење. 

 
- У кориту за велику воду ограничени су услови за 

изградњу. За све објекте у зони корита велике воде 
неопходно је прибавити одгаварајућа водна акта. 

 
- У појасу регулације реке дозвољена је 

уређењ/изградња: искључиво партерних спортско-
рекреативних и забавно рекративних садржај који могу 
да се плаве, (немају негативан утицај на режим великих 
вода), објеката у функцији водопривреде и одржавања 
водотокова, објеката компатибилних водном 
земљишту, објеката инфраструктуре, пешачких, трим и 
бициклистичких стаза и пешачких мостова за 
повезивање садржаја.  

- У појасу регулације реке забрањена је изградња: 
зиданих објеката, објеката чије отпадне материје могу 
загадити воду и земљиште, објеката који могу угрозити 
безбедност водопривредне инфраструктуре.  

- За подцелини 3.3.1 обавезна је израда Пројекта 
партерног уређења  

 
3.2.3. Урбанистичка подцелина 3.3.3. 
 
Претежна намена 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-03 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (посло-

вање, трговину, услуге, угоститељство, објекте у 
функцији туризма и сл.).  

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности, 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
намене у контактним целинама, посебно у погледу 
стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних 
вода и других штетних дејстава. 

- Реализовани објекти комерцијалних делатности 
се задржавају уз могућност интервренција на објектима 
или изградња нових објеката у оквиру датих 
параметара за подцелину.  

- Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине, исте или компатибилне 
намене. 

- На парцели је могућа изградња помоћних и 
посебних објеката према општим условима изградње, 
тачка 3.1.3. 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-03 
 

Тип 
Спра- 

тност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина  

фронта парц.  

(м) 

КД-03 П+1 
слободно- 

стојећи 
45 300 12 

 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
-  Одстојање објеката од регулационе линије 

утврђено је у граф.прилогу бр.6.4. 

- Минимално растојање од бочних граница парцеле 
је половина висине вишег објекта, а не мање од 4,0м 
због формирања противпожарног пута.  

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 4,0м 

- Дозвољени су испади на објекту (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова), на 
висини већој од 3,0м  рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције и то: 

 према предњем и задњем делу дворишта – 1,2м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 испади на осталим деловима објекта према 
општим условима датим у тачки 3.1.3 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели у 
складу са условима у тачки 3.1.4. 

- Услови архитектонског обликовања дати су у 
општим правилима грађења, тачка 3.1.3. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Спорт и рекреација типа СР-02, СР-03 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности могућа је изградња објеката спорта и 
рекреације типа СР-02 и СР-03. 

 
Тип СР-02 
 
- Тип СР-02- објекти затвореног типа намењеним 

мањем броју корисника: спортске сале без трибина, балон 
сале и сл. са теренима за различите врсте спортова 
(кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал и сл.), са пратећим 
садржајима (свлачионице, санитарни чвор, кафе). 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације  

типа СР-02 
 

Тип  

објекта 

спра- 

тност 

Макс.  

ИЗ (%) 

Број паркинг  

места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 20 корисника за 

путничка возила 

 
- У оквиру планиране површине за изградњу 

(унутар грађевинских линија) могућа је изградња 
једног или више појединачних спортских објеката који 
могу бити повезани или груписани на различите 
начине. 

- Минимална површина парцеле за тип СР-02 је 
1000м2 

- Положај објеката у односу на регулациону линију 
дат је у граф.прилогу бр. 6.4. 

- Минимално растојање од бочних граница парцеле 
је 1/2 вишег објекта, а не мање од 4,0м због формирања 
противпожарног пута.  

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 5,0м 

- Паркирање је планирано на опредељеним јавним 
паркинг површинама и на парцелама власника објекта. 
Потребан број п.м. према пареметру у табели. 
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Тип СР-03 
 
- Тип СР-03 подразумева изградњу спортско-

рекреативни садржаја искључиво партерног типа. 
- Оријентација терена север-југ до североисток-

југозапад, односно северозапад-југоисток, раван терен. 
- У оквиру ових подцелина могу се градити терени  

за кошарку, фудбал, мали фудбал, одбојку, тенис и 
сличне спортове; отворени базени; трим стазе, 
полигони за вожњу ролера, скејта, бицикала; фитнес 
справе на отвореном, мини голф, боћање, игралишта за 
децу; терени за зимске спортове, мобилна клизалишта, 
и други терени за спорт и рекреацију на отвореном и сл. 

- Мин. површина парцеле је 300м2 
- Уз садржаје типа СР-03, дозвољава се изградња 

пратећих објеката и објеката компатибилне намене који 
се граде искључиво заједно са теренима. Пратећи 
објекти су свлачионице, оставе за реквизите, санитарни 
чвор и сл., спратности П, и  макс. Из је 20% у односу на 
површину парцеле. 

У оквиру површина планираних за спорт и рекрацију 
типа СР-03 могуће је као компатибилну намену планирати 
и објекте комерцијалних делатности - угоститељство, 
услуге (кафеи, ресторани, барови  и сл).  

- Наведени објекти компатибилне намене могу се 
градити искључиво заједно са спортско рекративним 
садржајима, у супротном њихова изградња није 
дозвољена. 

- Процентуално учешће комерцијалних делатности 
и пратећих садржаја је макс.20% у односу на површину 
парцеле. Максимална спратност објекта је П+1 

- Препорука је да се приликом пројектовања поштује 
конфигурација и уклапање у терен, и да највећи део 
површине буде у виду тераса за одмор и опуштање.  

- Уколико се не планира изградња зиданих објекта 
на овом површинама могуће је постављање објеката 
привременог карактера (монтажно-демонтажни) као 
што су (летњи барови, павиљони за седење, перголе, 
паравани за пресвлачење и сл.), искључиво у функцији 
унапређења комфора коришћења простора, уз обавезну 
примену природних материјала и уклапање у природно 
окружење. 

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности  као компатибилна намена  дозвољавају се 
објекати привредних делатности типа ПД-03 која 
подразумева  (мање производне јединице, мања занат-
ска производња и сл.). 

- Забрањују се садржаји који би негативно утицали 
на намене у контактним целинама, посебно у погледу 
стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних 
вода и других штетних дејстава. 

- тип објекта- слободностојећи 
- максимални индекс заузетости 40% 
- максимална спратност П+1 
- минална површина парцеле 300м2, минимална 

ширина фронта парцеле 12,0м 
- уз објекте привредних делатности могу се 

градити и помоћни објекти: гараже, оставе, портир-
нице, надстрешнице, тремови и слично. 

- За сваку нову изградњу,  за  удаљност планираног 
објекта од објеката друге намене примењују се општи 
услови изградње тачка 3.1.3. 

- Забрањена су стоваришта, складиштење и 
депоновање материјала и робе на отвореном, што 
подразумева и: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

 
Пратеће намене 
 
 Заштитно зеленило  
 
- На неусловним теренима за активно коришћење или 

иградњу (високе обале, ерозија тла) планира се заштитно 
зеленило, у складу са условима датим у тачки 2.3.4.  

 
3.2.4. Урбанистичка подцелина 3.3.4. 
 
Претежна намена 
 
 Парк- градски парк 
 
- Парк треба да има колски и пешачки прилаз, 

обавезно је повезаивање планираних стаза (свих намена) 
са стазама уз реку Расину, у оквиру подцелине 3.3.1.  

- Паркинг за посетиоце и снабдевање се мора 
обезбедити на ободу парка,  

- Основни садржаји парка су простори за игру 
деце, одмор, рекреацију, забаву, едукацију, спорт,   
видиковци, трим стазе, шетне стазе, бициклистичке 
стазе и слично, као и зеленило које је заступљено у 
највећем простору. 

- Парк се зонира тако да садржаји једне зоне не 
угрожавају функционисање других. 

- Величине зона треба да задовољавају 
оријентациони однос: зона мирног одмора 50-60%, 
спорта 15-20%, дечје игре 7-12%, забаве и сл. 10-15% и 
економски део 2-3% укупне површине. 

- Просторе за игру деце планирати на 
најповољнијим положајима у смислу природних и 
хигијенско-санитарних услова, као и приступачности. 

- Зоне треба да буду компактне како би се избегао 
конфликт некомпатибилних садржаја. Такође, треба да 
буду повезане међусобно као и са улазима у парк. 

- У оквиру парка могу се планирати архитектонски 
објекти који су у функцији садржаја парка. 

- Делови или парк у целини може се ограђивати 
зеленом оградом или чврстом оградом чија ће се висина и 
материјализација дефинисати даљом планском разрадом. 

- У парку се могу градити вртно - архитектонски 
елементи (фонтане, перголе, светиљке, мобилијар, 
ограде, степеништа, потпорни зидови, чесме, 
вертикално зеленило, кровни вртови и сл.). 

- За део подцелине 3.3.4.  са претежном наменом - 
парк, обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
Пратеће намене 
 
 Спорт и рекреација тип СР-03 
 
- У оквиру претежне намене парк, као пратећа 

намена могућа је изградња садржаја спорта и 
рекреације, типа СР-03  
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- Оријентација терена север-југ до североисток-
југозапад, односно северозапад-југоисток, раван терен. 

- У оквиру простора спорта и рекреације могу се 
градити терени  за кошарку, фудбал, мали фудбал, 
одбојку, тенис и сличне спортове; мањи отворени 
базени; трим стазе, полигони за вожњу ролера, скејта, 
бицикала; фитнес справе на отвореном, мини голф, 
боћање, игралишта за децу; терени за зимске спортове, 
мобилна клизалишта, и други терени за спорт и 
рекреацију на отвореном и сл. 

- Мин. површина парцеле је 300м2 
- Уз садржаје типа СР-03, дозвољава се изградња 

пратећих објеката и објеката компатибилне намене који 
се граде искључиво заједно са теренима. Пратећи 
објекти су свлачионице, оставе за реквизите, санитарни 
чвор и сл., спратности П, и  макс. Из је 20% у односу на 
површину парцеле. 

- Потребан број паркинг места се обезбеђује према 
општим условима паркирања, тачка 3.1.4  

- Спортски терени се пројектују и граде у складу са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- 
Одлука УС, 50/13- Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/14), Законом о спорту 
(Сл. гл. РС 8/2016) и Правилницима из ове области. 

 
  Комерцијалне делатности, тип КД-03 
 
- У оквиру површине планиране за комерцијалне 

делатности дозвољена је изградња објеката типа КД-03, 
што подразумева обављање делатности из области 
угоститељства и туризма, услуга и сл.  

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
урбанистички параметри комерцијалне делатност 

тип КД-03 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

КД-03 П+1 слободностојећи 45 300 12 

 
- Одстојање објеката од регулационе линије 

утврђено је у граф.прилогу бр.6.4. 
- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 
 на делу објекта према предњем дворишту – 

1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 
- За паркирање возила, потребе власници објеката 

комерцијалних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели у складу са условима 
датим у тачки 3.1.4 

 

3.2.5. Урбанистичка подцелина 3.3.5. 
 
Претежна намена 
 
 Комерцијалне делатности, тип КД-03, КД-041 
 
Тип КД-03 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, услуге, пословање, објекте у функцији 
туризма и сл.).  

- Комерцијалне делатности подразумевају обавља-
ње свих врста непроизводних делатности, Забрањују се 
садржаји који би негативно утицали на намене у 
контактним целинама, посебно у погледу стварања 
буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и 
других штетних дејстава. 

- Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. 

- На парцели је могућа изградња помоћних и 
посебних објеката према општим условима изградње, 
тачка 3.1.3. 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-03 
 

Тип 
Спра-

тност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина  

фронта  

парц. (м) 

КД-03 П+1 
Слободно-

стојећи 
45 300 12 

 
- Минимални проценат уређених зелених и 

слободних површина износи 30%. 
-  Одстојање објеката од регулационе линије 

утврђено је у граф.прилогу бр.6.4. 
- Минимално растојање од бочних граница парцеле 

је половина висине вишег објекта, а не мање од 4,0м 
због формирања противпожарног пута.  

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 4,0м 

- Испади на објекту који прелазе грађевинску 
линију нису дозвољени. Уколико се планирају еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова могући су само у оквиру дате грађевинске 
линије. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
у складу са условима у тачки 3.1.4. 

- Услови архитектонског обликовања дати су у 
општим правилима грађења, тачка 3.1.3. 

 
Тип КД-041 
 
- КД-041 комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотели, мотели, коначишта, апартмани 
бунгалови, spa и wellnes центри и сл. 

 - На једној парцели може бити изграђено више 
објеката.  
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урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-041 

 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта  

парц. (м) 

КД-041 до П+2 
Слободно-

стојећи 
45 600 20 

 
- Приликом дефинисања капацитета, садржаја и 

организације истих, треба имати у виду могућност 
повезивања и коришћење спортско-рекреативних 
садржаја чија је изградња планирана у непосредној 
близини уз градски парк на реци Расини. 

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 4,0м 

- Испади на објекту који прелазе грађевинску 
линију нису дозвољени. Уколико се планирају еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без 
стубова могући су само у оквиру дате грађевинске 
линије. 

- У оквиру парцела комерцијалних делатности КД-
041 у зависности од просторних могућности могу се 
планирати садржаји спорта и рекреације партерног 
типа СР-03 (спортски терени за разне спортове, мањи 
базени и сл)  

- Потребан број паркинг и гаражних места 
обезбеђује се на сопственој парцели ван јавне 
саобраћајне површине у зависности од смештајних 
капацитета и садржаја објекта и то:  

 угоститељство - 1 П.М. на користан простор за 
8 столица 

 хотелијерство - 1 П.М. на користан простор за 
10 кревета 

- Посебну пажњу треба посветити уређењу зелених 
површина мин.30% површине парцеле са циљем инте-
грисања у природно окружење, при чему за озелењавање 
треба користити услове дефинисане у тачки 2.3.4.  

 
Напомена: 
 
- У оквиру грађевинских парцела претежне намене 

комерцијалних делатности, забрањено је: изградња 
отворених и затворених складишта, магацина, 
стоваришта, односно депоновање материјала и робе, 
што подразумева: отпадни материјал, грађевински 
материјал, ауто-отпад, пластику и сл. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Спорт и рекреација тип СР-02  
 
Тип СР-02 
 
- Тип СР-02- објекти затвореног типа намењеним 

мањем броју корисника: спортске сале без трибина, балон 
сале и сл. са теренима за различите врсте спортова 
(кошарка, одбојка, тенис, мали фудбал и сл.), са пратећим 
садржајима (свлачионице, санитарни чвор, кафе). 

 
 
 

урбанистички параметри спорта и рекреације  
типа СР-02 

 
Тип  

објекта 

Спрат- 

ност 

Макс. ИЗ 

(%) 

Број паркинг  

места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 20 корисника  

за путничка возила 

 
- У оквиру планиране површине за изградњу 

(унутар грађевинских линија) могућа је изградња једног 
или више појединачних спортских објеката који могу 
бити повезани или груписани на различите начине. 

- Минимална површина парцеле за тип СР-02 је 
1000м2 

- Положај објеката у односу на регулациону линију 
дат је у граф.прилогу бр.6.4. 

- Минимално растојање од бочних граница парцеле 
је половина висине вишег објекта, а не мање од 4,0м 
због формирања противпожарног пута.  

- Међусобно растојање објеката је мин. 1/3 вишег 
објекта, али не мање од 5,0м 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката спорта и рекреације обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели у складу са 
условима датим у табели. 

 
Пратеће намене 
 
 Заштитно зеленило  
 
- На неусловним теренима за активно коришћење 

или иградњу (високе обале, ерозија тла) планира се 
заштитно зеленило, у складу са условима датим у тачки 
2.3.4.  

 
3.2.6. Урбанистичка подцелина 3.4.2. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
- Претежна намена је породично становање, типа  

ПС-01 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити 
минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено 
стање.  У том случају урбанистички пара-метри су: 
минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2. стамбене јединице. 

 
урбанистички параметри породичног становања 

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип  

објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 
(м2) 

Мин.  
ширина 

фронта  
парц. 

(м) 

ПС-01 

 

До П+1+Пк 

 

сободно- 

стојећи 50 
300 12 

двојни 2 х 250 2 х 10 
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- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.6.2. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне спратности П. 
Површина помоћног објекта улази у индекс заузетости 
на парцели. 

 - Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата, на делу објекта вишем од 3.0м могу да пређу 
грађевинску линију, (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи 
начин: 

 
 на делу објекта према предњем дворишту – 

1,5м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 испади на делу објекта према бочним странама 
и задњем делу дворишта дати су у општим условима 
изградње тачка 3.1.3. 

- Правила за архитектонско обликовање објеката 
дата су у општим условима изградње,  тачка 3.1.3. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној намени дозвољена је реконструкција без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита,  
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта .  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 вишепородично становање тип ВС-02 
 
- У оквиру претежне намене породичног становања 

задржава се као компатибилна намена реализовано 
вишепородично становање.  

- У оквиру објекта дозвољена је пренамена 
стамбеног у пословни простор. 

- За објекте који нису надграђени изведени 
хоризонтални габарити објеката се задржавају уз 
могућност надградње до макс. спратности По+П+2+Пк. 

- Планирану надградњу могуће је извести уколико 
се  докаже да планирана надградња не угрожава 
статичка стабилност објекта. Све планиране интервен-
ције на објекту у погледу извођења радова или фазне 
изградње морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

-  Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења предметног, однсно суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Завршетке вентилационих канала и димњака, као 
и осталих постојећих инсталација извести изнад 
новоформиране кровне конструкције и обезбедити 
њихово нормално коришћење. 

- Новоформиране стамбене јединице обавезно  је 
термички и звучно изоловати у циљу заштите 
постојећих стамбених јединица. 

- Планиране надградње извести  као архитектонску 
и функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

-  Постојећа регулациона и грађевинска линија се у 
потпуности задржавају (граф.прилог бр.6.2) 

- Услови паркирања дати су општим условима 
паркирања 3.1.4. 

 
 Комерцијалне делатности КД-02 
 
- У оквиру претежне намене, могу бити заступљене и 

компатибилне намене из области, комерцијалних де-
латности типа КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају обав-
љање свих врста непроизводних делатности, Забрањују 
се садржаји који би негативно утицали на становање и 
намене у контактним подручјима, посебно у погледу 
стварања буке, вибрација, гасова, мириса, отпадних 
вода и других штетних дејстава. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели, тада  је 
минимални однос становања према делатностима  60% 
према  40%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани за претежну намену подцелине - становање 
тип ПС-01 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  минимални 
однос делатности према становању  80% према 20%. 

 
Пратеће намене 
 
  Парк суседства  
 
парк суседства – „Трг Пистоје“, „Трг Јосифа 

Панчића“ и „Трг пуковника Драгутина Гавриловића“ 
 
- Планира се за даље уређење и унапређење 

садржајима: простор за игру деце са реквизитима, 
парковска површина са адекватним избором зеленила, 
(дрвеће и декоративно зеленило), простори за седење и 
одмор, расвета и поплочање, комунална инфра-
структура и др. 

 
- Површине паркова суседства опредељене су као 

површина јавне намене. Формирана граница парцела 
дата је у графичком прилогу бр. 4.  

 
3.2.7. Урбанистичка подцелина 3.5.2. 
 
Претежна намена 
 
 Комерцијалне делатности тип КД-01 
 
- Претежна намена су комерцијалне делатности, 

типа  КД-01 
- Реализовани објекат комерцијалних делатности 

„ДИС“ се задржава. Дозвољена је реконструкција без 
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промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.  

 
- Уколико се укаже потреба за променом постојеће 

спратности или габарита обавезна је израда 
Урбанистичког пројекта у складу са параметрима за 
комерцијалне делатности типа КД-01. 

- Тип КД-01- Подразумева комерцијалне 
делатности трговачко-пословни центри, велики 
маркети, сервиси и сл. 

- За изградњу објеката комерцијалних делатности 
типа КД-01 обавезна је израда Урбанистичког пројекта  

 
- На једној парцели може бити изграђено више 

објеката исте или компатибилне намене. 
 

урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин.  

површина  

парцеле  

(м2) 

мин. 

ширина  

парцеле (м) 

КД-01 до П+2 40% 1500 30 

 
- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 

бр.6.2.  
- У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити: портирница, информациони 
и контролни пункт комплекса. 

- Међусобно растојање објеката је минимално 1/2 
висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
на нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,2м и то на делу вишем од 4.00м. 
Упуштање испада у јавне површине није дозвољено. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
у складу са општим условима за паркирање тачка 3.1.4 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним површинама, 
обликовању и обради фасада (фасадној профилацији, 
детаљима) са циљем постизања вишег квалитета урбаних и 
архитектонских вредности градског подручја. 

 
Компатибилне (допунске) намене  
 
Обзиром на просторне могућности к.п.бр. 

к.п.бр.5378/26 К.О. Крушевац, могуће је простор 
организовати са више објеката претежне и компа-
тибилне намене, или са више објеката компатибилних 
намена. 

 
 Вишепородично становање типа ВС-04 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалне 

делатности, дозвољена је изградња објеката више-
породичног становања типа ВС-04  

 

урбанистички параметри вишепородичног становања 
тип ВС-04 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

 

ВС-04 
од П+5 

до П+6 

 

Слободносто-

јећи 

40 1500 30 

непрекинути 

низ 
45 1000 25 

 
- Под слободностојећим објектима подразумевају 

се и објекти типа „ламела“, односно они који имају 
више улаза (кућних бројева). 

- У оквиру објеката, могу бити заступљене 
комерцијалне и друге делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

- Минимални однос стамбене према другим 
наменама је 80%  према 20%. 

- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 
бр.6.2.  

- У оквиру парцеле за вишепородично становање 
није дозвољена изградња помоћних објеката.  

- Међусобна удаљеност вишепородичних 
стамбених објеката дата је у општим условима 
изградње  тачка 3.1.3. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, у скаладу у са 
условима паркирања датим у тачки 3.1.4.  

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
на нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,2м и то на делу вишем од 4.00м. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним 
површинама, обликовању и обради фасада (фасадној 
профилацији, детаљима) са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности 
градског подручја. 

 
- Минимални проценат уређених и зелених  

површина је 30% 
- Услови архитектонског обликовања дати су у 

општим условима изградње, тачка 3.1.3 
- За изградњу објекта вишепородичног становања 

обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-041 

 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности  дозвољава се изградња објеката типа КД-
041 која подразумева делатности у функцији туризма: 
хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и сл.  
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урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-041 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

КД-041 до П+5 

слободностојећи 40 750 25 

непрекинути низ 45 600 20 

прекинути низ 45 600 20 

 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, а не мање од 4,0м. 
- Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4,0м. 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила у складу са општим условима за 
паркирање, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

- За изградњу објекта комерцијалних делатности 
типа КД-041 обавезна је израда Урбанистичког пројекта. 

 
3.2.8. Урбанистичка подцелина 3.5.3. 
 
Претежна намена 
 
 вишепродично становање, типа  ВС-04 
 
-  Претежна намена је вишепородично становање 

типа ВС-04 
 

урбанистички параметри вишепородичног становања 
тип ВС-04 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-04 
од П+5 

до П+6 

слободностојећи 40 1500 30 

непрекинути низ 45 1000 25 

 
- Под слободностојећим објектима подразумевају 

се и објекти типа „ламела“, односно они који имају 
више улаза (кућних бројева). 

- У оквиру објеката, могу бити заступљене 
комерцијалне и друге делатности (трговина, пословање, 
услуге и сл.), еколошки и функционално примерене 
зони становања.  

- Минимални однос стамбене према другим 
наменама је 80%  према 20%. 

- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 
бр.6.2.  

- У оквиру парцеле за вишепородично становање 
није дозвољена изградња помоћних објеката.  

- Међусобна удаљеност вишепородичних 
стамбених објеката дата је у општим условима 
изградње  тачка 3.1.3. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, у скаладу у са 
условима паркирања датим у тачки 3.1.4.  

- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
на нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,2м и то на делу вишем од 4.0м. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним 
површинама, обликовању и обради фасада (фасадној 
профилацији, детаљима) са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

- Услови архитектонског обликовања дати су у 
општим условима изградње, тачка 3.1.3 

- Реализовани објекти вишепородичног становања 
задржавају се у постојећем вертикалном и 
хоризонталном габариту. Могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
  Дечија заштита –вртић „Лабуд“ 
 
- У оквиру претежне намене вишепородично 

становање задржава се као компатибилна намена 
постојећи објекат дечије заштите – вртић „Лабуд“. 

- Дозвољена је, реконструкција, догра-
дња/надградња, адаптација, санација,  инфраструктурно 
опремање  и сл. са циљем осавремењавања и подизања 
нивоа услова за рад са децом, а у складу са Стратегијом 
локалног одрживог развоја. 

- Дозвољена је и изградња објеката пратећих 
садржаја: вртни павиљони, отворене играонице, 
амфитеатар, фонтане и сл., максималне спратности П. 

-  Постојећа регулациона линија и граница парцеле 
се задржавају. Положај објекта на парцели  дефинисан 
је унутар грађевинских линија које су дате у графичком 
прилогу бр.6.2. 

- Проценат изграђености макс. 30%, а максимална 
спратност објеката П+1. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 50% 

- У случају нове изградње (доградња, надградња) 
израђује се Урбанистички пројекат уз примену 
следећих урбанистичких параметра: 

 обухват деце (број корисника) 25-30% 
популације узраста до 6 година, 

 површина дечје установе – 8м2/кориснику, 
 

 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- У оквиру претежне намене, као компатибилна 

намена могу се реализовати садржаји комерцијалних 
делатности типа КД-02 (трговина, пословање, услуге и сл.).  
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Комерцијалне делатности уз Ул. Илије Исаиловића 
 
- Садржаји комерцијалних делатности, могу се 

организовати у оквиру стамбених објекта тако да је 
однос становања према делатностима минимално 60% 
према 40%  

- Није дозвољена израдња објекта комерцијалних 
делатности (100%) или пренамена постојећег стамбеног 
објекта у објекат комерцијалних делатности. 

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности, 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
становање и намене у контактним подручјима, посебно 
у погледу стварања буке, вибрација, гасова, мириса, 
отпадних вода и других штетних дејстава. 

 
Комерцијалне делатности уз Ул.  Војводе Степе 
 
- Дозвољена је изградња објеката комерцијалне 

делатности (трговина, угоститељство, услуге и сл.) 
типа КД-02. Постојећи објекат комерцијалних 
делатности (угоститељство) се прихвата. 

- Тип изградње је непрекинути низ, изузев првог и 
задњег у низу који се планирају као прекинути низ. 

- Макс. Из је 50% 
- Минимална површина парцеле je 250м2, мин. 

ширина фронта је 10м 
- Максимална спратност је П+1 
- Обавезна је ближа разрада Урбанистичким 

пројектом 
 
  „парк суседства“ 
 
- Површина парка суседства је опредељена као 

површина јавне намене. Формирана граница парцеле 
дата је у графичком прилогу бр. 4  

- Постојећи терен за мале спортове се задржава и 
планира се за даље уређење и унапређење рекреатив-
них садржаја.  

- Планирани садржаји су: парковска површина са 
адекватним избором зеленила, (дрвеће и декоративно 
зеленило), простори за седење и одмор, простор за игру 
деце са реквизитима, фитнес справе на отвореном,  
расвета и поплочање, комунална инфраструктура и др. 

 
Пратећа намена  
 
Породично становање типа ПС-01 
 
- У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања  као пратећа намена задржавају постојећи 
објекти и дозвољава се изградња објеката породочниг 
становања типа ПС-01. 

- Тип изградње – слободностојећи објекти. 
- Одстојање објеката од регулационе линије 

утврђено је у граф.прилог бр.6.2. 
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%.  
- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 

гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони и сл., максималне спратности П. 

Површина помоћног објекта улази у индекс заузетости 
на парцели. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) могу да пређу 
грађевинску линију, на висини већој од 3,0м  рачу-
најући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције: 

 
 према предњем дворишту – 1,0м, али укупна 

површина грађевинских елемената не може прећи 50% 
уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта објекта према бочним странама 
и задњем делу дворишта дати су у општим условима 
изградње тачка 3.1.3. 

 
- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 

уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу.  

 
3.2.9. Урбанистичка подцелина 3.5.4. 
 
Претежна намена 
 
 Реализовано вишепродично становање, типа  

ВС-04 
 
- Реализовани објекти вишепородичног становања 

задржавају се у постојећем вертикалном и 
хоризонталном габариту. Могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.  

Започету изградњу објеката (ламеле) вишепо-
родничног становања на к.п.бр.5382/6 и 5382/7 КО 
Крушевац наставити у складу са релизованим 
објектима на к.п.бр.5379/60 и 5379/59 КО Крушевац у 
смислу спратности По+П+4+2Пк и По+П+6+2ПК, а 
нарочито у погледу архитектонског обликовања 
фасада, испада, кровних косина и др., како би се 
завршио започети концепт по предходним урбани-
стичким плановима.    

 
  Реализовано вишепородично становање 

типа ВС-03  
 
- Реализован објекат вишепородичног становања 

задржава се у постојећем вертикалном и 
хоризонталном габариту. Може се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
- У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као компатибилна намена задржавају се 
постојећи објекти и дозвољава се изградња објеката 
породочног становања типа ПС-01 
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урбанистички параметри породичног становања ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин.  

ширина  

фронта  

парц. 

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

Слободно- 

стојећи 

45 

300 12 

прекинути 

низ 
250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање.  У том случају урбанистички 
параметри су: минималана ширина фронта парцеле 
10м, индекс заузетости до 40%,   са највише 2 стамбене 
јединице. 

- У оквиру објеката породичног становања, могу 
бити заступљене намене из области, комерцијалних 
делатности типа КД-02 (трговина, пословање, 
угоститељство, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности. 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
становање,  посебно у погледу стварања буке, 
вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и других 
штетних дејстава. 

- Садржаји комерцијалних делатности, могу се 
организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели, тада  је мин. 
однос становања према делатностима  60% према  40%. 

-  Комерцијалне делатности могу бити заступљене 
и 100% на парцели. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  мин. однос 
делатности према становању  80% према 20%. 

- За изградњу објекта комерцијалне делатности на 
парцели користе се урбанистички параметри 
дефинисани  за породично становање тип ПС-01. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони и сл., максималне спратности П. 
Површина помоћног објекта улази у индекс заузетости 
на парцели. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилог бр.6.2. 

- За све објекте чија је грађевинска линија на 3м или 
више, дозвољени су испади на објекту   (еркери, доксати, 
балкони, улазне надстрешнице са и без стубова) , на 
висини већој од 3,0м  рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције и то: 

 према предњем дворишту – 1,5м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 50% 
уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта објекта према бочним странама 
и задњем делу дворишта дати су у општим условима 
изградње, тачка 3.1.3.  

- За све објекте чија је  грађевинска линија на 
мањем растојању од 1,0м у односу на регулациону 
линију нису дозвољени испади на објекту. 

- Кровови се обавезно изводе као коси, вишеводни, 
уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу.  

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној намени дозвоњена је реконструкција без 
промене вертикалног и хоризонталног габарита,   
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције, не могу отворити нове 
отворе на тим фасадама. 

 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02  
 
Комерцијалне делатности уз Ул. Кнеза Милоша 
 
- У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања  као компатибилна намена задржавају се 
постојећи објекти и дозвољава се изградња објеката 
комерцијалних делатности типа КД-02 

- У циљу наставка реализације по предходној 
планској документацији по којој су већ реализовани 
објекти комерцијалних делатности наставља се 
започети концеп изградње. 

- Комерцијалне делатности подразумевају трго-
вину, угоститељство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл. 

- Тип изградње - објекти у непрекинутом и преки-
нутом низу  

- За објекте који нису реализовани у оквиру 
постојећих групација дате су грађевинске линије за 
њихову изградњу у графичком прилогу бр.6.2. Дате 
грађевинске линије уједно представљају и границу 
парцеле за њихову изградњу. 

- У формирању грађевинске парцеле наставља се 
започети концепт формирање парцеле испод објеката 
као последица реализације стечених урбанистичких и 
правно-имовинских обавеза.          

- Максимална спратност објекта је П+1+Пк. 
Висину објекта и кровни венац ускладити са суседним 
изведеним објектима. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности 
може бити заступљено и становање на спратним 
етажама са  максимално 2 стамбене јединице.  

-  Дозвољени су испади на објекту (еркери, 
доксати, балкони, улазне надстрешнице без стубова) , 
на висини већој од 3,0м  рачунајући од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције и то: 

 према предњем и задњем делу дворишта – 1.2м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта на бочним странама испади 
нису дозвољени 

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Кровови се обавезно изводе као коси уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу.  
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Пратећа намена  
 
 Породично становање типа ПС-02  
 
- У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као пратећа намена могућа је изградња 
објеката породичног становања типа ПС-02 али само уз 
Гаврила Принципа. 

 
урбанистички параметри породичног становања  

ПС-02 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

Макс. 

ИЗ  

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин.  

ширина  

фронта  

парц. 

(м) 

ПС-02 П+2 

 

слободностојећи 
45 

 

300 

 

12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- У оквиру породичног становања, могу бити засту-

пљене и комерцијалне делатности типа КД-02 
(трговина, пословање, услуге и сл.)  

- Садржаји комерцијалних делатности, могу се орга-
низовати у оквиру стамбеног објекта тада  је однос ста-
новања према делатностима  максимално 60% према 40% 

 
   Комерцијалне делатности типа КД-041  
 
- У оквиру претежне намене вишепородичног 

становања као пратећа намена могућа је изградња 
објеката комерцијалних делатности која подразумева 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
коначишта, виле, апартмане и сл. само уз Ул. Гаврила 
Принципа. 

 
урбанистички параметри комерцијалне делатности 

тип КД-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.(м) 

КД-041 П+2 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Међусобно растојање између објеката дато је у 

општим условима изградње, тачка 3.1.3. 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели или 
на другој грађевинској парцели (у радијусу од 200м) 
под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи. Потребан број паркинг места је према општим 
условима за паркирање, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

 

 Сквер (зеленило) 
 
- Планирана је као мања зелена површина 

парковског карактера партерно са адекватним избором 
декоративног зеленила, расвете и поплочања.  

- Површина сквера опредељена је као површина 
јавне намене. Формирана граница парцела дата је у 
графичком прилогу бр.4.  

 
3.2.10. Урбанистичка подцелина 3.6.1. 
 
Претежна намена 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Реализована групација објеката комерцијалних 

делатности се задржава у постојећем  вертикалном и 
хоризонталном габариту. Могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.  

- У формирању грађевинске парцеле (за објекте  
комерцијалне делатности) наставља се започети 
концепт формирање парцеле испод објеката, као 
последица реализације стечених урбанистичких и 
правно-имовинских обавеза.       

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Вишепородично становање типа ВС-03 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалне 

делатности као компатибилна намена могућа је 
изградња вишепородичног стамбеног објекта типа ВС-
03. Овај тип објекта могуће је градити на углу Ул. 
Кнеза Милоша и Херцеговачке. 

 
урбанистички параметри вишепородичног становања 

тип ВС-03 
 

Тип Спратност 
Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-03 
до 

П+4+Пк 

слободност

ојећи 
50 700 25 

 
- У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене комерцијалне   и друге 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене становању.  

- Минимални однос стамбене према другим 
наменама је 80%  према 20%. 

- Грађевинска линија дата је у графичком прилогу 
бр.6.3.  

- У оквиру парцеле опредељене за вишепородично 
становање није дозвољена изградња помоћних објеката.  

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели у скаду са условима 
паркирања, тачка 3.1.4. и делом на опредељеној јавној 
површини за паркирање у оквиру подцелине. 
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- Грађевински елементи (еркери, балкони, терасе) 
на нивоу спратова могу прећи грађевинску линију 
приземља највише 1,2м и то на делу вишем од 4.00м. 

- Посебно водити рачуна о усклађености елемената 
фасада на деловима објеката према јавним 
површинама, обликовању и обради фасада (фасадној 
профилацији, детаљима) са циљем постизања вишег 
квалитета урбаних и архитектонских вредности 
градског подручја. 

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 20% 

- За изградњу објекта вишепородичног становања  
обавезна је израда Урбанистичког пројекта (заједно са 
јавним саобраћајним и зеленим површинама у кантакту 
са локацијом). 

 
 Комерцијалне делатности  типа КД-041 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности  дозвољава се изградња објеката типа КД-
041 која подразумева делатности у функцији туризма: 
хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и сл. Овај 
тип објекта могуће је градити на углу Ул. Кнеза 
Милоша и Херцеговачке. 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц.(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

 

КД-041 

 

до П+4 

 

слободно-

стојећи 

 

 

50 

 

 

700 

 

25 

 

 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила у складу са условима паркирања, 
тачка 3.1.4 и делом на опредељеној јавној површини за 
паркирање у оквиру подцелине. 

 
- Минимални проценат уређених и зелених  

површина је 20% 
 
- За изградњу објекта комерцијалних делатности 

типа КД-041 обавезна је израда Урбанистичког 
пројекта (заједно са јавним саобраћајним и зеленим 
површинама у кантакту са локацијом). 

 
3.2.11. Урбанистичка подцелина 3.6.4. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
- Претежна намена је породично становање, типа  

ПС-01 
 
 
 

урбанистички параметри породичног становања  
ПС-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ПС-01 

 

До  

П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

непрекинути низ 200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2. стамбене јединице. 

- Одстојање објеката од регулационе линије 
утврђено је у граф.прилогу бр.6.3. 

-Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне спратности П. 
Површина помоћног објекта улази у индекс заузетости 
на парцели. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата (вишем од 3,0м) могу да пређу грађевинску 
линију, рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

 за све типове објекта на делу према предњем 
дворишту - 1,5м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља 

 за објекте у непрекинутом низу нису дозво-
љени испади на бочним странама 

 за прекинути низ дозвољени су испади на 
слободној бочној страни, димензије испада  дате су  
општим условима  изградње, тачка 3.1.3 

 за слободностојеће објекте испади на делу 
објекта према бочним странама и задњем делу 
дворишта дати су општим условима  изградње, тачка 
3.1.3 

- За објекте који се граде на међи није дозвољено 
постављање отвора (непрекинути и прекинути низ). 

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Правила за архитектонско обликовање дата су у 
општим условима изградње тачка 3.1.3. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној намени дозвољена је реконструкција без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита,  
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 
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Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности тип КД-02 
 
- У оквиру претежне намене породичног 

становања, могу бити заступљене и комерцијалне 
делатности типа  КД-02 (трговина, пословање, услуге и 
сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности, 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
становање, посебно у погледу стварања буке, 
вибрација, гасова, мириса, отпадних вода и других 
штетних дејстава. 

- Садржаји комерцијалних делатности, могу се 
организовати у оквиру  стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели, тада  је 
минимални однос становања према делатностима  60% 
према  40%. 

- Комерцијалне делатности могу бити заступљене и 
100% на парцели. За изградњу објекта комерцијалне 
делатности на парцели користе се урбанистички 
параметри дефинисани за породично становање типа 
ПС-01. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  минимални 
однос делатности према становању  80% према 20%. 

Комерцијалне делатности у Ул. Кнеза Милоша и 
Ул. Војводе Петра Бојовића 

 
- У циљу наставка реализације по предходној 

планској документацији (по којој су већ реализовани 
објекти комерцијалних делатности) наставља се 
започети концепт изградње. 

- Тип изградње- објекти у непрекинутом и 
прекинутом низу.  

- У оквиру постојећих групација дате су 
грађевинске линије у графичком прилогу бр.6.3. Дате 
грађевинске линије уједно представљају и границу 
парцеле за њихову изградњу.  

- У формирању грађевинске парцеле наставља се 
започети концепт формирање парцеле испод објеката, 
као последица реализације стечених урбанистичких и 
правно-имовинских обавеза.          

- Максимална спратност објекта је П+1 
- У оквиру објеката комерцијалних делатности 

може бити заступљено и становање на спратним 
етажама са  максимално 2 стамбене јединице.  

-  Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице без стубова) , на висини већој од 
3,0м  рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције и то: 

 према предњем и задњем делу дворишта – 1,2м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта на бочним странама испади 
нису дозвољени 

- У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседима и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања.  

- Кровови се обавезно изводе као коси, уз 
поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу.  

 Комерцијалне делатности тип КД-041 
 
- У оквиру претежне намене породично становање  

дозвољава се изградња објеката типа КД-041 која 
подразумева делатности у функцији туризма: хотеле, 
мотеле, коначишта, виле, апартмане, само  уз Ул. Гаврила 
Принципа. 

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-041 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

КД-041 до П+2 

Слободностојећи 
 

45 

 

300 12 

прекинути  

низ 
250 10 

непрекинути низ 200 6 

 
- Међусобно растојање између објеката дато је у 

општим условима изградње, тачка 3.1.3. 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели или 
на другој грађевинској парцели (у радијусу од 200м) 
под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи. Потребан број паркинг места је према општим 
условима за паркирање, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

 
Пратећа намена 
 
 вишепородично становање типа  ВС-01, ВС-04 
 
Тип ВС-01 
 
- Изведени хоризонтални габарит стамбено-

пословног објекта спратности П на к.п.б.5480/1 К.О. 
Крушевца се задржава уз могућност надградње 
(стамбене намене), тип ВС-01 до макс. спратности П+2 

- Надградњу могуће је извести искључиво уколико 
се докаже да се не угрожава статичка стабилност 
објекта. Све планиране интервенције на објекту у 
погледу извођења радова морају бити у складу са 
постојећим конструктивним системом објекта. 

- Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења предметног, као и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

- Завршетке вентилационих канала и димњака, као 
и осталих постојећих инсталација извести изнад 
новоформиране кровне конструкције и обезбедити 
њихово нормално коришћење. 

- Новоформиране стамбене јединице обавезно  је 
термички и звучно изоловати у циљу заштите 
постојећих стамбених јединица. 

- Планирану надградњу  извести  као архитекто-
нску и функционалну целину, како би се задржао 
карактер објекта као јединствене целине, у 
архитектонском, конструктивном и урбанистичком 
смислу.  
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-  Постојећа регулациона и грађевинска линија се у 
потпуности задржавају (граф.прилог бр.6.3) 

- Услови паркирања дати су општим условима 
паркирања 3.1.4. 

 
Тип ВС-04 
 
- Реализовани објекти вишепородичног становања 

типа ВС-04 задржавају се у постојећем вертикалном и 
хоризонталном габариту. Могу се само реконструисати 
без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, инвести-
ционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

 
 Парк суседства 
 
- Површина парка суседства је опредељена као 

површина јавне намене. Формирана граница парцеле 
дата је у графичком прилогу бр.4.  

- Постојећи терен за мале спортове се задржава и 
планира се за даље уређење и унапређење садржаја, 
партерно зеленило са адекватним избором 
декоративног зеленила, расвета и поплочања, простори 
за седење и одмор. 
 

3.2.12. Урбанистичка подцелина 3.6.5. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
- Претежна намена је породично становање, типа  

ПС-01 
 
урбанистички параметри породичног становања  

ПС-01 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.(м) 

ПС-01 

 

До  

П+1+Пк 

слободно- 

стојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

непрекинути  

низ 
200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. У том случају урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, са највише 2 стамбене јединице. 

- Грађевинска линија дата  је у графичком прилогу 
бр.6.3. 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, 
вртни павиљони, стаклене баште, отворени и затворени 
базени, фонтане и сл., максималне спратности П. 
Површина помоћног објекта улази у индекс заузетости 
на парцели. 

- Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,5м и то на делу објекта вишем од 

3,0м. Хоризонтална пројекција испада поставља се у 
односу на грађевинску линију. 

- Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију, (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 за све типове објекта на делу према предњем 
дворишту - 1,5м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља 

 за објекте у непрекинутом низу нису 
дозвољени испади на бочним странама 

 за прекинути низ дозвољени су испади на 
слободној бочној страни, димензије испада дати су 
општим условима изградње, тачка 3.1.3. 

 за слободностојеће објекте испади на делу 
објекта према бочним странама и задњем делу дворишта 
дати су у општим условима изградње, тачка 3.1.3. 

- За објекте који се граде на међи није дозвољено 
постављање отвора ( непрекинути и прекинути низ) 

- За објекте у низу кровови се обавезно изводе као 
коси, уз поштовање нагиба према примењеном кровном 
покривачу и суседним објектима. 

- Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

- За изграђене објекте на простору између 
регулационе и грађевинске линије до привођења 
планираној намени дозвољена је реконструкција без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита,  
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објекта.  

- Изграђени објекти на међи са суседном парцелом 
у случају реконструкције, не могу отворити нове 
отворе на тим фасадама. 

 
Компатибилне (допунске) намене  
 
 Комерцијалне делатности КД-02 
 
- У оквиру претежне намене породичног 

становања, могу бити заступљене и компатибилне 
намене из области, комерцијалних делатности типа КД-
02 (трговина, пословање, услуге и сл.)  

- Комерцијалне делатности подразумевају 
обављање свих врста непроизводних делатности. 
Забрањују се садржаји који би негативно утицали на 
становање и намене у контактним подручјима, посебно 
у погледу стварања буке, вибрација, гасова, мириса, 
отпадних вода и других штетних дејстава. 

- Садржаји компатибилних намена, могу се 
организовати у оквиру стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели, тада је 
минимални однос становања према делатностима  60% 
према  40%. 

- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 
може бити заступљено и становање, тада је  минимални 
однос делатности према становању  80% према 20%. 

- Компатибилне намене могу бити заступљене и 
100% на парцели. За изградњу објекта комерцијалне 
делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за породично становање типа ПС-01. 
Спртаност објеката је П+1. 
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 Комерцијалне делатности  типа КД-041 
 
- У оквиру претежне намене становања као 

компатибилна намена задржавају се постојећи хотели 
(стари и нови „Голф“) и дозвољава се изградња 
објеката комерцијалних делатности типа             КД-041 
која подразумева: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане, само уз Ул. Гаврила Принципа.  

 
урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-041 
 

Тип 
Спра- 

тност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 
парц.  

(м) 
 

КД-041 до П+2 

Слободностојећи  

45 

 

300 12 

прекинути низ 250 10 

непрекинути низ 200 6 

 
- Минимални проценат уређених и зелених 

површина је 30%. 
- Међусобно растојање између објеката дато је у 

општим условима изградње, тачка 3.1.3. 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
ђују простор на сопственој грађевинској парцели или 
на другој грађевинској парцели (у радијусу од 200м) 
под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи. Потребан број паркинг места је према општим 
условима за паркирање, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  повр-
шина је 30% 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- У оквиру претежне намене породичног становања 

као пратећа намена задржава се и дозвољава се 
изградња објеката привредних делатности типа ПД-03 
која подразумева (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.). 

- Привредне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони становања. 

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Однос стамбене према другим наменама: до 60% 
према 40%. 

- тип објекта- слободностојећи 
- максимални индекс заузетости 40% 
- максимална спратност П+1 
- минална површина парцеле 300м2, минимална 

ширина фронта парцеле 12,0м 

- На грађевинским парцелама уз производне, могу 
да се граде и помоћни објекти: гараже, оставе, 
портирнице, надстрешнице, тремови и слично. 

- За сваку нову изградњу,  за  удаљност планираног 
објекта од објеката друге намене примењују се општи 
услови изградње тачка 3.1.3. 

- У оквиру парцела са производним садржајима, 
забрањена су стоваришта, отворено  складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

 
 Породично становање типа ПС-02 
 
- Реализовани објекти породичног становања типа 

ПС-02 задржавају се у постојећем вертикалном 
габариту. Могу се доградити до планираног индекса 
заузетости,  реконструисати без промене вертикалног 
габарита, односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.           

- У приземним етажама у оквиру објеката могућа је 
пренамена у комерцијлне делатности типа КД-02, 
однос пословања према становању дат је у општим 
условима  изградње тачка 3.1.3. 

 
3.3. Правила грађења за делове Плана за које je  
        предвиђено доношење Планова детаљне  
       регулације 
 
Планом генералне регулације опредељене су зоне 

за које је предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације. У оквиру опредељених  зона  могућа је 
подела на више ПДР-ова. Границе и обухват Планова 
детаљне регулације биће одређене приликом доношења 
Одлука о изради истих.  

Планови ће се радити уз примену урбанистичких 
правила уређења и грађења (дата за целине и подцелине 
које ће бити у обухвату ПДР-ова) и иста представљају 
смернице, односно чине правила усмеравајућег 
карактера за даљу планску разраду. 

 
3.3.1. Зоне за које се обавезно доносе Планови  
детаљне регулације са смерницама за њихову  
израду 
 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА   

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.1. 
 
Овај простор  обухвата подцелине 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

и 3.1.4. површине од око 39,4ха. Ограничен је Ул. 
Балканском (на југу), границом ПГР-а Центар (на 
западу), границом ПГР-а Север (на северу) и делом 
границе ПГР-а Исток 2 и ПГР-а Север (на истоку). У 
оквиру опредељеног простора за који је обавезно 
доношење плана детаљне регулације могућа је подела 
на више ПДР-ова. 
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3.3.1.1. Урбанистичка подцелина  
3.1.1. Претежна намена 

 Породично становање типа ПС-01 
 

урбанистички параметри породичног становања, тип ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 
ИЗ (%) 

Мин. 
П парц.(м2) 

Мин. ширина 
фронта парц. 

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 
 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
Пратећа намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности (мање 

производне јединице, мања занатска производња и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони у којој се 
налазе. 

- Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет 
становања буком, загађењем, саобраћајним оптереће-
њем и др. 

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Однос стамбене према другим наменама: до 60% 
према 40%. 

- На грађевинским парцелама уз производне 
објекте, могу да се граде и помоћни објекти: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

- У оквиру грађевинских парцела са изграђеним 
производним објектима, забрањено је складиштење и 
депоновање материјала и робе, што подразумева и: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

 
урбанистички параметри привредне делатности типа 

ПД-03 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип 

објекта 

Макс.  

ИЗ 

(%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПД-03  П+1 Слободностојећи 40 300 12 

 
3.3.1.2. Урбанистичка подцелина 3.1.2. 
 
Претежна намена 
 
 Привредне делатности типа ПД-02 
 
- Привредне делатности могу бити организоване у 

склопу једног или више објеката на парцели. 
 

урбанистички параметри привредне делатности тип 
ПД-02 

 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ  

(%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле  

(м) 

ПД-02 П+1 40 800 16 
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- За привредне делатности користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- Дозвољена је изградња помоћних објеката: 
гараже, оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и 
др., чија површина улази у максимални индекс 
заузетости на парцели. 

- Остали део парцеле чине простори за паркирање, 
уређене слободне површине и зеленило. 

- У оквиру комплекса предвидети заштитно 
зеленило (компактни засади листопадне и четинарске 
вегетације). 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-01, 

 КД-02 
 
Тип КД-01 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трго-

вачко-пословни центри, пословни објекти и сл.), који се 
организују у делу блока. 

 
урбанистички параметри комерцијалне делатности типа 

КД-01 
 

Тип Спратност 

макс. 

ИЗ 

(%) 

мин. 

површина 

парцеле 

(м2) 

мин. 

ширина  

парцеле  

(м) 

КД-01 
До 

П+3 
40 1500 30 

 
- На грађевинској парцели површине и ширине 

мање за 10% од мин. дефинисаних, може се даљом 
планском разрадом омогућити изградња или доградња 
објекта са 10% мањим урбанистичким параметрима. 

 
- За комерцијалне делатности користити правила 

дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у 
Плану генералне регулације  

 
- Комерцијалне делатности могу бити организоване 

у склопу једног или више објеката на парцели. 
 
- У простору између регулационе и грађевинске 

линије могу се поставити посебни објекти, тачка 3.1.3. 
 
- Остали део парцеле чине простори за паркирање, 

уређене слободне површине и зеленило. 
 
Тип КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији компатибилне намене у оквиру 
претежне намене. 

 
- За изградњу објеката користе се урбанистички 

параметри дефинисани за претежну намену 
урбанистичке подцелине у којој се објекти граде. 

 

урбанистички параметри комерцијалне делатности типа 
КД-02 

 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ 

(%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле 

(м) 

 

КД-02 

 

П+1 

 

40% 

 

800 

 

16 

 
Пратећа намена 
 
 Спорт и рекреација тип  СР-02, СР-03 
 
Тип СР-02 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова, балон сале и сл. 

 
- За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели. 
 

урбанистички параметри спорта и рекреације типа 
СР-02 

 
Тип  

објекта 
Спратност 

Макс. ИЗ 

(%) 
Број паркинг места 

СР-02 П 40 

 

1 ПМ на 20 корисника за 

путничка возила 

 

 
Тип СР-03 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим катего-
ријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена,  простори за игру деце, фитнес спра-
ве на отвореном и др.  

 
- Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 

објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

 
 Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 У заштитни појас могу да се укључе расадници, 

воћњаци, приградско зеленило, паркови, парк - шуме и 
шуме. 

 У заштитном појасу забрањује се свака 
изградња осим објеката везаних за рекреацију као и 
изградња саобраћајница намењених опслуживању. 

 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним условима 
средине.  
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 Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 

 
3.3.1.3. Урбанистичка подцелина 3.1.3. 
 
Претежна намена 
 
 Саобраћајни коридор-траса државног пута 

IБ реда бр.38 
 
- У тачки 2.3 Општа правила уређења простора - 

2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација, дати 
су услови које је неопходно уградити приликом израде 
Плана детаљне регулације. 

- Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 
јавне намене, односно деонице јавног пута, објекта са 
додатним елементима (шири коловоз, тротоар, 
раскрснице, простори за паркирање, јавна расвета, 
бициклистичке и пешачке стазе и сл.) и опрема која 
одговара потребама насеља, с тим да се не сме 
нарушити континуитет трасе државних путева. 

- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 
број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топовод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке услове. 

 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 У заштитном појасу забрањује се свака изградња 

осим  саобраћајница намењених опслуживању. 
 Врсте биљног материјала, распоред и густина 

садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним условима 
средине. Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 

 
3.3.1.4. Урбанистичка подцелина 3.1.4. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 

 
урбанистички параметри породичног становања типа 

ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПС-01 До П+1+Пк 
Слободно-

стојећи 
40 300 12 

 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 35%, индекс изграђености 1,0, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице.  

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације 

- У оквиру објекта могу да се организују садржаји 
комерцијалних делатности типа КД-02.  

 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 

 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 
 У заштитном појасу забрањује се свака из-

градња осим објеката везаних  саобраћајница намење-
них опслуживању. 

 
 Врсте биљног материјала, распоред и густина 

садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним условима 
средине. При планирању се придржавати утврђених 
норми и правилника за дату област. 

 
 Обавезно је очување и унапређење зеленила 

дуж саобраћајног коридора. 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.2. 
 
Овај простор обухвата подцелину 3.2.2, у 

површини од око 37,3ха. Ограничен је Ул. 
Видовданском (на југу),  Ул. Бивољском (на западу), 
Ул. Балканском (на северу) и границом подцелине 3.3. 
(на истоку). У оквиру опредељеног простора за који је 
обавезно доношење плана детаљне регулације могућа је 
подела на више ПДР-ова. 

 
3.3.1.5. Урбанистичка подцелина 3.2.2. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа- ПС-02 примењиваће се само уз Ул. Видовданску. 
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урбанистички параметри породичног становања типа ПС-01, ПС-02 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц.(м2) 

Мин. ширина 

фронта парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

ПС-02 
П+2  

 

слободностојећи 

50 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), 
уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, 
највише укупно 2 стамбене јединице и минимална 
ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

 
- За комерцијалне делатности користити услове 

дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
 Комерцијалне делатности  типа КД-041 
 
- У оквиру претежне намене породичног становања 

као пратећа намена могућа је изградња објеката 
комерцијалних делатности која подразумева 
делатности у функцији туризма: хотеле, мотеле, 
коначишта, виле, апартмане, према реци Расини 
(контактна зона са подцелином 3.3.3.) 

урбанистички параметри комерцијалних делатности 

типа КД-041 
 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

КД-041 
до  

П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
- Препорука је да ови објекти буду орјентисани ка 

зони парка на реци Расини уз обавезно уклапање у 
конфигурацију терена. 

- Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

- За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели, у скалу са  
општим условима за паркирање, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30% 

 
Пратећа намена 
 
 Школство -  ОШ „Бранко Радичевић“ 
 
- Локација школе подразумева: земљиште на коме 

се налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може 
бити мања од 1,0ха за потпуне основне школе у 
организованим насељима. Минимум земљишта може 
бити умањен за једну петину под условом да у близини 
школе постоје школски спортски центри које школа 
може користити. 

- Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе.  

- Максимална спратност објеката је П+2. 
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 Привредне делатности типа ПД-02, ПД-03 
 
Тип ПД-02 
 
- Постојаћу локацију (к.п.бр. 4360/1 К.О.Крушевац) 

привредних делатности могуће је задржати и планирати 
за даљи развој. Ову локацију могуће је ремодоловати и 
за комерцијалне делатности. 

- За наведену локацију се примењују следећи 
параметри: 

 
урбанистички параметри привредних и комерциајних 

делатности 

 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

 

мин. 
површина 

парцеле  

(м2) 
 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

 

ПД-02, 

КД-02 

 

П+1 40 800 16 

 
Тип ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности у функцији, 

пратеће намене у целинама у којима је претежна 
намена становање (мање производне јединице, мања 
занатска производња и сл.). 

За изградњу објеката користе се урбанистички 
параметри дефинисани за претежну намену породичног 
становања типа ПС-01. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.3. 
 
Овај простор обухвата подцелину 3.3.2. (Саобра-

ћајни коридор-траса државнопута IБ реда бр.38) у 
површини од око 6,5ха. Ограничен је Ул. Видов-
данском (на југу), границом поцелине 3.3.5. (на западу), 
Ул. Балканском (на северу) и границом ПГР-а Исток 2 
(на истоку).  

 
3.3.1.6. Урбанистичка подцелина 3.3.2. 
 
Претежна намена 
 
 Саобраћајни коридор-траса државног пута 

IБ реда бр.38 
 
У тачки 2.3 Општа правила уређења простора - 

2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација, дати 
су услови које је неопходно уградити приликом израде 
Плана детаљне регулације. 

Даљом разрадом ПДР-ом, одређују се површина 
јавне намене (саобраћајног коридора тј. деонице јавног 
пута), објекта са додатним елементима (шири коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) као и 
објекти и опрема која одговара потребама насеља, с 

тим да се не сме нарушити континуитет трасе држав-
них путева. 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 
број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топовод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке услове. 

 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 У заштитном појасу забрањује се свака 

изградња осим саобраћајница за опслуживање. 
 Врсте биљног материјала, распоред и густина 

садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним условима 
средине. При планирању се придржавати утврђених 
норми и правилника за дату област. 

 Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.4. 
 

Овај простор  обухвата подцелину  3.4.1. и 3.4.3. у 
површини од око 24,1ха. Ограничен је Ул. Војводе 
Степе (на југу), Булеваром Николе Пашића (на западу),  
Видовданском (на северу),  границом целине 3.7 (на 
истоку). У оквиру опредељеног простора за који је 
обавезно доношење плана детаљне регулације могућа је 
подела на више ПДР-ова. 

 
3.3.1.7. Урбанистичка подцелина 3.4.1. 
 
Претежна намена 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа- ПС-02  примењиваће се само уз Ул.Видовданску 
 
 урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01, ПС-02 
 

Тип Спратност 
Тип  

објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

Слободно-
стојећи 

45 

300 12 

прекинути  
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-02 
П+2  

 

Слободно-
стојећи 

45 

300 12 

прекинути  
низ 

250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 
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- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног објекта може бити минимално 400м2 
(2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. 
Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији компатибилне намене у оквиру 
становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели: 

 уз Ул. Видовданску користе се параметри 
дефинисани за ПС-02  

 у осталом делу подцелине користе се 
урбанистички параметри дефинисани за  тип ПС-01. 

 
3.3.1.8. Урбанистичка подцелина 3.4.3. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 

урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

Слободно- 

стојећи 

45 

300 12 

прекинути  

низ 
250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути 

низ 
200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 

заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
двојног објекта може бити минимално 400м2 (2х200м2), 
уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени 
урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, 
највише укупно 2 стамбене јединице и минимална 
ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
Тип КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања користе се урбанистички параметри 
дефинисани за тип ПС-01. 

 
Пратећа намена 
 
 Верски објекат 
 
- Постојећи комплекс и верски објекат се 

задржавају. Обзиром да је објекат цркве изграђен у 
специфичном окружењу, (градски парк) остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. Наставити даљи концепт уређења 
простора кроз озељењаваље и партерно уређење.  

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности (мање 

производне јединице, мања занатска производња и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

- Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет 
становања буком, загађењем, саобраћајним оптере-
ћењем и др. 

- Подразумева  се задржавање постојеће локације 
привредне делатности на к.п.бр.5010 КО Крушевац уз 
задржавање хоризонталне регулације. У оквиру 
грађевинске парцела са изграђеним производним 
објектима, забрањено је складиштење и депоновање 
материјала и робе. Остале урбанистичке параметре 
одредити приликом даље планске разраде. 

- У овој подцели није дозвољена даља изградња 
објеката ПД-03 као основног објекта на парцели, већ се 
привредне делатности могу организовати у приземним 
етажама стамбеног објекта у односу становање према 
привредним делатностима до 60% према 40%. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.5. 

 
Овај простор  обухвата подцелину 3.5.1. у 

површини од око 4,1ха. Ограничен је Ул. Кнеза 
Милоша (на југу), Булеваром Николе Пашића (на 
западу), Ул. Војводе Степе (на северу), Ул.Радоја 
Домановића (на истоку).  

 
3.3.1.9. Урбанистичка подцелина 3.5.1. 
 
Претежна намена 
 Породично становање типа ПС-01 
 

урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц.(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

непрекинути низ 200 6 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2 и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности  типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације. 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зонама породичног 
становања користе се урбанистички параметри дефини-
сани за тип ПС-01. 

 

Пратећа намена 
 
 Реализовано вишепородично становање типа 

типа ВС-03, ВС-04 
 
- Реализовани објекти вишепородичног становања 

задржавају се у постојећем вертикалном и хоризон-
талном габариту. Могу се само реконструисати без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, однос-
но дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката.     

       
 Парк-парк суседства 
 
- Обзиром на просторне могућности к.п.бр.5378/4 

КО Крушевац и евидеинтан недостатак зелених 
парковских површина, простора за игру деце и 
простора за седење и одмор кроз даљу урбанистичку 
разраду предвидети могућнст реализације парка 
суседства са предходно наведеним садржајима. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.6. 
 
Овај простор  обухвата подцелине  3.6.2. и 3.6.3. у 

површини од око 27,3ха. Ограничен је Ул. Мартовских 
жртава и Рашком (на југу), Ул.Аеродромском (на 
западу), Ул. Кнеза Милоша и границом подцелине 3.6.1 
(на северу) и Ул. Брестовачком (на истоку). У оквиру 
опредељеног простора за коју је обавезно доношење 
плана детаљне регулације могућа је подела на више 
мањих ПДР-ова. 

 
3.3.1.10. Урбанистичка подцелина 3.6.2. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа- ПС-02 примењиваће се само уз Ул. Аеродромску. 
 

урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-01, ПС-02 

 

Тип Спратност Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 До П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

срекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-02 
П+2  

 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
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заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2. стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације. 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели: 

 уз Ул. Аеродромску  користе се параметри 
дефинисани за ПС-02  

 у осталом делу подцелине користе се 
урбанистички параметри дефинисани за  тип ПС-01. 

 
 Комерцијалне делатности типа КД-041 
 
- Подразумева комерцијалне делатности у 

функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл. Изградња самосталног објекта 
комерцијалних делатности типа КД-041 на посебној 
парцели  дозвољена је само уз Ул. Аеродромску и  
користе се параметри дефинисани за ПС-02.  

 
3.3.1.11. Урбанистичка подцелина 3.6.3. 
 
Претежна намена 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.). 

- Постојећа локација бензинске пумпе се задржава.  
 

урбанистички параметри  комерциајних делатности  
типа КД-02 

 

тип 
макс. 

спратност 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле (м) 

КД-02 П+2 40% 800 16 

 
- У оквиру објеката комерцијалних делатности, 

може бити заступљено и становање. Однос 
комерцијалних делатности према становању 80%  
према 20%. 

- Остали услови дати су у поглављу 3.1. Општа 
правила грађења у Плану генералне регулације.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Вишепородично становање типа ВС-03 
 
- У претежне намене комерцијалних делатности 

као компатиблна намена могуће је планирати 
вишепородично становање типа ВС-03 

 
урбанистички параметри вишепородичног становања 

тип ВС-03 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ВС-03 до П+4 

слободностојећи 40 750 25 

прекинути 

низ 
45 600 20 

непрекинути низ 45 600 20 

 
- У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене комерцијалне и друге делатности 
(трговина, пословање, услуге и сл.), еколошки и 
функционално примерене зони становања. Однос 
стамбене према другим наменама је 80% према 20% 

- Међусобна удаљеност вишепородичних 
стамбених објеката дата је у општим условима 
изградње  тачка 3.1.3. 

-  Услови паркирања дати су дати су у општим 
условима паркирања, тачка 3.1.4.  

-  Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%. 

 
 Комерцијалне делатности типа КД-041 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности  могуће је планирати  комерцијалне дела-
тности типа КД-041 која подразумева делатности у 
функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл. Овај тип објекта могуће је градити у 
Ул. Кнеза Милоша.  

 
урбанистички параметри комерцијалних 

делатности типа КД-041 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П 

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

КД-041 до П+4 

слободно-
стојећи 

40 750 25 

прекинути  
низ 

45 600 20 

непрекинути 
низ 

45 600 20 

 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности обезбе-
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ђују простор на сопственој грађевинској парцели ван 
површине јавног пута.  

- Минимални проценат уређених и зелених  повр-
шина је 30%. 

 
Пратећа намена 
 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа- ПС-02  примењиваће се само уз Ул. Аеродромску. 
 

урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-1, ПС-02 

 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ 

(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

 

Мин. 
ширина 
фронта  

парц.  
(м) 

 

ПС-

01 

До  

П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-

02 

П+2  

 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.7. 
 
Овај простор  обухвата подцелине  3.7.1. и 3.7.2. у 

површини од око 91,0ха. Ограничен је Ул. Аеро-
дромском (на југу,) границом целина 3.4., 3.5., 3.6 и 3.8. 
(на западу), Ул. Видовданском (на северу ), и грани-
цама ПГР-а Исток 2, Исток 5 и границом ГУП-а (на 
истоку). У оквиру опредељеног простора за коју је 
обавезно доношење плана детаљне регулације могућа је 
подела на више мањих ПДР-ова. 

 
 

3.3.1.12. Урбанистичка подцелина 3.7.1. 
 
Претежна намена 
 
 Парк- градски парк 
 
- Парк дуж реке Расине осим у складу са општим 

урбанистичким условима тачке 2.3.4, уређује се, на 
самој обали и за потребе летњих спортско–рекреа-
тивних активности (плаже, купалишта форми-рана 
системом брана, базени и сл.).  

- Планирати регулацију нерегулисаног дела корита 
реке.  

- Водно земљиште у заштићеној зони водотока 
дефинисати положајем регулационе линије за нерегу-
лисане делове корита.  

- У зонама заштите уз водоток, где постоје 
одговарајући услови, могу се планирати водозахватни 
објекти за разне потребе, купалишта, отворени спор-
тско рекреациони терени и сл., а на основу посебних 
водних аката у складу са Законом о водама („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10). 

- На водном земљишту је забрањена изградња: 
 објеката чије отпадне материје могу загадити 

воду и земљиште; 
 објеката који могу угрозити безбедност водо-

привредне инфраструктуре; 
 на поплавним подручјима (подручје које вода 

повремено плави, услед изливања водотока или 
сувишних унутрашњих вода); 

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
- Изградња објеката у функцији претежне намене 

простора дозвољена је само ван зоне регулције речног 
корита, тј.појаса инундације. 

 
 Спорт и рекреација типа СР-01, СР-02, СР-03 
 
- Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног типа 
и намењени су корисницима различитих категорија. 

 
Тип СР-01 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним и отвореним објектима, намењеним већем 
броју корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске хале, отворени и/или затворени базени, 
стадиони и сл. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације типа  

СР-01 
 

Тип  

обје-

кта 

Спрат- 

ност 

Макс. 

 ИЗ  

(%) 

Број паркинг места 

СР-

01 
П+1 40 

1 ПМ на 40 гледалаца за путничка возила 

1 ПМ на 100 гледалаца за аутобусе 

 
- За паркирање возила обезбедити простор на 

сопственој парцели или у непосредној близини на 
јавној површини намењеној за паркирање. 
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Тип СР-02 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју кори-
сника различитих категорија, и ту спадају: спортске сале 
без трибина са теренима за различите врсте спортова. 

- За паркирање возила обезбедити простор на 
сопственој парцели. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације типа  

СР-02 
 

Тип  

објекта 

Спра-

тност 

Макс.  

ИЗ  

(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40  
1 ПМ на 40 гледалаца за 

путничка возила 

 
Тип СР-03 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим катего-
ријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, бициклистичке, трим и шетачке 
стазе, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини голф и др. -  Уз објекте овог 
типа, дозвољава се изградња објеката пратећих 
садржаја (свлачионице, остава за реквизите, санитарни 
чвор и сл.) спратности П. 

 
 Комерцијалне делатности типа КД-03, КД-041 
 
Тип КД-03 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма и сл.) у 
функцији допунских у урбанистичким целинама у 
којима је претежна намена парк. 

- Комерцијалне делатности морају еколошки и 
функционално бити примерене зони у којој се обављају. 

- Објекти се могу градити као слободностојећи или 
груписати на различите начине. Максимална дозвољена 
спратност је П+1. 

- Обзиром да се овај тип објеката комерцијалних 
делатности планира у специфичном окружењу, остале 
урбанистичке параметре одредити приликом даље 
планске разраде. 

 
Тип КД-041 
 
- Подразумева комерцијалне делатности у функци-ји 

туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и сл.  
 

урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-041 

 

тип 
макс. 

спратност 
тип објекта 

макс.  

ИЗ % 

КД-041 П+5 

 

- слободностојећи 

- прекинути низ 

- непрекинути низ 

60% 

 

Величина грађевинске парцеле одређује се према 
садржају објекта и смештајним капацитетима. 

- На једној парцели може бити изграђено више 
објеката. 

- У односу на садржај објекта у функцији туризма 
одређује се потребан број паркинг и гаражних места и 
уређује се на грађевинској парцели. 

- Уколико не постоји могућност за паркирање 
возила на припадајућој грађевинској парцели, парки-
рање се може организовати на другој грађевинској 
парцели (у радијусу од 200м) под условом да се гради 
истовремено са објектом коме служи. 

 
Пратећа намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
- Као пратећа намена задржавају се постојећи 

објекти и дозвољава се изградња објекта породочниг 
становања типа ПС-01 

- Тип изградње – слободностојећи објекти 
-  Дозвољени индекс заузетости парцеле је 40%.  
- Дозвољена је изградња помоћних објеката: гараже, 

оставе, радионице, летње кухиње, котларнице, вртни 
павиљони и сл., максималне спратности П. Површина 
помоћног објекта улази у индекс заузетости на парцели. 

 
 

3.3.1.13. Урбанистичка подцелина 3.7.2. 
 
Претежна намена 
 
 Саобраћајни коридор-траса државнопута IБ 

реда бр.38 
 
У тачки 2.3 Општа правила уређења простора – 

2.3.3.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација, дати 
су услови које је неопходно уградити приликом израде 
Плана детаљне регулације. 

Даљом разрадом урбанистичким планом, одређују 
се површина јавне намене (деонице јавног пута), 
објекта са додатним елементима (шири коловоз, 
тротоар, раскрснице, простори за паркирање, јавна 
расвета, бициклистичке и пешачке стазе и сл.) објекти и 
опрема која одговара потребама насеља, с тим да се не 
сме нарушити континуитет трасе државних путева. 

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 
28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, 
број 101/05), може се градити, односно поставља 
водовод, канализација, топовод, железничка пруга и 
други слични објекти, као и телекомуникационе и 
електро водове, инсталације, постројења и сл., по 
претходно прибављеној сагласности управљача јавног 
пута која садржи саобраћајно – техничке услове. 

 
Пратећа намена 
 
 Заштитно зеленило 
 
- Заштитно зеленило, као зеленило специфичне 

намене, формира се у складу са следећим условима: 
 У заштитном појасу забрањује се свака изградња 

осим  саобраћајница намењених опслуживању. 
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 Врсте биљног материјала, распоред и густина 
садње су условљене примарном функцијом самог 
појаса (заштита од загађења и ветра, заштита речних 
токова, клизишта, насипа и сл.) и природним условима 
средине. При планирању се придржавати утврђених 
норми и правилника за дату област. 

 Обавезно је очување и унапређење зеленила 
дуж водених токова и саобраћајне коридоре. 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.8. 
 

Овај простор  обухвата подцелине  3.8.1., 3.8.2, 
3.8.3., и 3.8.4. у површини од око 84,4ха. Ограничен је 
Ул. Аеродромском (на југ и западу), Ул. Мартовских 
жртава и Рашке (на северу ), и границом целине 3.7 (на 
истоку). У оквиру опредељеног простора за коју је 
обавезно доношење плана детаљне регулације могућа је 
подела на више мањих ПДР-ова. 

 
3.3.1.14. Урбанистичка подцелина 3.8.1. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01, ПС-02 
 
- Урбанистички параметри за породично становање 

типа- ПС-02 примењиваће се само уз Ул. Аеродромску. 
 урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01, ПС-02 
  

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 
ИЗ  
(%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 
фронта 
парц.  

(м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

ПС-02 
П+2  

 

слободностојећи 

45 

300 12 

прекинути низ 250 10 

двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м).  

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 
 

Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели: 

 уз Ул. Аеродромску  користе се параметри 
дефинисани за ПС-02  

 у осталом делу подцелине користе се 
урбанистички параметри дефинисани  

за тип ПС-01. 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-041 
 
- Подразумева комерцијалне делатности у 

функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл.  

 - Изградња самосталног објекта комерцијалних 
делатности типа КД-041 на посебној парцели  
дозвољена је само уз Ул. Аеродромску и  користе се 
параметри дефинисани за ПС-02.  

 
3.3.1.15. Урбанистичка подцелина 3.8.2. 
 
Претежна намена 
 
 Порoдично становање типа ПС-01 
 

урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-01 

 

Тип 
Спрат- 

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 
П парц. 

(м2) 

Мин.  
ширина 

фронта  
парц. (м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

Слободностојећи 

45 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2 и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације. 
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Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се урбани-
стички параметри дефинисани за тип ПС-01. 

 
Пратеће намене 
 
 Школство - ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
 
- Локација школе подразумева: земљиште на коме 

се налази школска зграда, двориште, вежбалиште и врт. 
Површина локације за основну школу износи најмање 
25м2 по једном ученику у једној смени, али не може 
бити мања од 1,0ха за потпуне основне школе у 
организованим насељима. Минимум земљишта може 
бити умањен за једну петину под условом да у близини 
школе постоје школски спортски центри које школа 
може користити. 

- Површина земљишта под објектом је најмање 
7,5м2 по једном ученику у једној смени, за потпуне 
основне школе.  

- Максимална спратност објеката је П+2. 
 
3.3.1.16. Урбанистичка подцелина 3.8.3. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
 
урбанистички параметри породичног становања 

типа ПС-01 
 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П  

парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

ПС-01 
До  

П+1+Пк 

Слободностојећи 

45 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: 
индекс заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м 
(2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације.  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

- За комерцијалне делатности користити услове 
дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ПС-01. 

 
 Привредне делатности типа ПД-03 
 
- Подразумева привредне делатности (мање 

производне јединице, мања занатска производња и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони у којој се 
налазе. Дозвољене су све групе привредних делатности 
које не угрожавају преко дозвољене границе квалитет 
становања буком, загађењем, саобраћајним оптере-
ћењем и др. 

- Задржавају се реализовани објекти привредних 
делатности и дозвољава се изградња нових.  

- Привредне делатности се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

- Однос стамбене према другим наменама до 60% 
према 40%. 

- На грађевинским парцелама уз производне 
објекте, могу да се граде и помоћни објекти: гараже, 
оставе, портирнице, надстрешнице, тремови и сл., чија 
површина улази у максимални индекс заузетости на 
парцели. 

- Забрањено је складиштење и депоновање мате-
ријала и робе, што подразумева и: отпадни материјал, 
грађевински материјал, ауто-отпад, пластику и др. 

 
урбанистички параметри привредне делатности типа  

ПД-03 
 

Тип 
Спрат- 

ност 

Тип  

објекта 

Макс.  

ИЗ  

(%) 

 

Мин.  

П  

парц. 

(м2) 

 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПД-03  П+1 

 

Слободно-

стојећи 

 

40 300 12 

 
3.3.1.17. Урбанистичка подцелина 3.8.4. 
 
Претежна намена 
 
 Породично становање типа ПС-01 
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урбанистички параметри породичног становања типа 
ПС-01 

 

Тип Спратност Тип објекта 
Макс. 

ИЗ (%) 

Мин. 

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

ПС-01 
До 

П+1+Пк 

Слободностојећи 

45 

300 12 

Прекинути низ 250 10 

Двојни 2 х 250 2 х 10 

 
- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: минималана ширина фронта парцеле 10м, индекс 
заузетости до 40%, индекс изграђености 1,2, и то 
највише укупно 2 стамбене јединице. 

- Изузетно, грађевинска парцела за изградњу поро-
дичног стамбеног двојног објекта може бити минимално 
400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски затечено 
стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, највише укупно 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

- Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

- За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.1. Општа правила грађења у Плану 
генералне регулације  

 
Компатибилне (допунске) намене 
 
 Комерцијалне делатности типа КД-02,  

КД-041 
 
 Тип КД-02 
 
- Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања. 

 
- За комерцијалне делатности користити услове 

дате у поглављу плана 3.1. Општа правила грађења на 
простору Плана генералне регулације 

 
- За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ПС-01. 

 
Тип КД-041 
 
- У оквиру претежне намене комерцијалних 

делатности  дозвољава се изградња објеката типа КД-
041 која подразумева делатности у функцији туризма: 
хотеле, мотеле, коначишта, виле, апартмане и сл. Овај 
тип објекта могуће је градити на деловима парцела које 
су у контакту са градским парком (према реци Расини 
односно подцелини 3.7.1.) 

 
 

урбанистички параметри комерцијалних делатности 
типа КД-041 

 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Мин. 

П 

парц.(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц. (м) 

КД-041 до П+3 

слободностојећи 40 600 20 

непрекинути низ 45 600 15 

прекинути низ 45 600 15 

 
- За паркирање возила за сопствене потребе 

власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
у складу са општим условима паркирања, тачка 3.1.4.  

- Минимални проценат уређених и зелених  
површина је 30%. 

 
Пратеће намене 
 
 Становање високог стандарда - луксузне виле 
 
- Становање високог стандарда подразумева 

стамбене или стамбено-пословне објекте резиден-
цијалног карактера и вишег степена приватности. 

- Овај вид становања могуће је планирати на 
парцелама које  су у контакту са градским парком 
(према реци Расини, односно подцелини 3.7.1.) 

- Планом се предлаже један од могућих - модел 
луксузних вила. 

урбанистички параметри за луксузне виле 
 

Тип 
Спрат-

ност 
Тип објекта 

Макс.  

ИЗ  

(%) 

Мин.  

П парц. 

(м2) 

Мин. 

ширина 

фронта 

парц.  

(м) 

Луксузна 

вила 

До 

П+1+Пк 
слободностојећи 15 1.500 30 

 
- Минимални проценат зелених површина износи 40%.  
- Није дозвољена изградња више објеката на 

парцели, осим помоћних објеката: гараже, вртни 
павиљони, стаклене баште, затворени базени, фонтане, 
спортски терени и сл. 

- Помоћни објекти се не урачунавају у корисну 
бруто разијену грађевинску површину, осим гаража и 
затворених базена, а максимална дозвољена заузетост 
парцеле овим објектима може износити до 20% укупне 
површине парцеле.   

- Минимално растојање између регулационе и 
грађевинске линије за нове објекте је 10м. Положај 
осталих грађевинских линија биће одређен даљом 
планском разрадом. 

 
 Спорт и рекреација типа СР-02, СР-03 
 
Садржаје спорта и рекреације могуће је планирати 

на парцелама које су у контакту са градским парком на 
реци Расини односно са подцелином 3.7.1. 
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Тип СР-02 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија, и ту спадају: 
спортске сале без трибина са теренима за различите 
врсте спортова. 

 
урбанистички параметри спорта и рекреације типа  

СР-02 
 

Тип 

објекта 

Спрат- 

ност 

Макс. 

ИЗ 

(%) 

Број паркинг места 

СР-02 П 40 
1 ПМ на 20 корисника 

за путничка возила 

 
- За паркирање возила обезбедити простор на 

парцели власника објекта. 
 
Тип СР-03 
 
- Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају: различите врсте 
спортских терена, бициклистичке, трим и шетачке 
стазе, простори за игру деце, фитнес справе на 
отвореном, терени за мини голф и др. - - Уз објекте 
овог типа, дозвољава се изградња објеката пратећих 
садржаја (свлачионице, остава за реквизите, санитарни 
чвор и сл.) спратности П. 

 
3.4. Рокови за израду планова детаљне регулације 
 
Рокови за израду планова детаљне регулације 

одређених овим планом су 18 месеци, рачунајући од 
дана ступања на снагу овог плана. 

Приоритете у изради ПДР-ва одредиће Градска 
управа, Града Крушевца кроз Програм уређивања 
градског земљишта.  

 
Напомена: У  границама овог плана у току је израда 

Планa детаљне регулације: ПДР „Бивоље 3“ у Крушевцу. 
План детаљне регулације чија је израда у току, 

мора се ускладити са одредбама овог плана генералне 
регулације. 

 
3.5. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
односно препарцелације и урбанистичко 
архитектонског конкурса 

 
Урбанистички пројекат  
 
- Ради се када је предвиђено планским документом 

или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко- архитектонску разраду локације. 

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације може се радити и за 
утврђивање промене и прецизно дефинисање 
планиране намене у оквиру планом дефинисане 
компатибилности, према процедури за потврђивање 

урбанистичког пројекта утврђеној Законом. (чл.61 
Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

 
Локације за које је обавезна израда Урбани-

стичког пројекта:  
 
 објекте јавне намене - вртиће и  школе у 

зависнти од врсте интервенција 
 површину парка (градски парк) за део у 

подцелини 3.3.4. 
 објекте претежне намене комерцијалних 

делатности типа КД-01, као и за објекте компатибилне 
намене типа вишепородичног становања ВС-04 и 
комерцијалних делатности типа КД-041у подцелини 
3.5.2. 

  за објекте компатибилне намене комерци-
јалних делатности типа КД-02 у подцелини 3.5.3 у Ул. 
Војводе Степе 

 за објекате компатибилне намене вишепо-
родичног становања типа ВС-03 и за објекте 
комерцијалне делатности типа КД-041,  у подцелини  
3.6.1. (угао Ул. кнеза Милоша и Херцеговачке)  
 

Локације за израду урбанистичких пројеката дате 
су у графичком прилогу бр.5.- Спровођење плана 

 
Пројекат парцелације, препарцелације, исправка 

граница суседних катастарских парцела 
 
- Грађевинска парцела се формира деобом или 

спајањем целих или делова катастарских парцела, 
односно парцелацијом или препарцелацијом до 
минимума прописаних планом. 

- На већем броју катастарских парцела може се 
образовати једна или више грађевинских парцела на 
начин и под условима утврђених планом. 

- На једној катастарској парцели може се 
образовати већи број грађевинских парцела, који се 
могу делити парцелацијом до минимума утврђеног 
применом правила о парцелацији или укрупнити 
препарцелацијом.  

- Исправка граница суседних катастарских парцела 
и спајање суседних катастарских парцела истог 
власника, вршиће се у складу са одговарајућим чланом 
Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, 
бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и 
Правилника о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања. 

 
- Израда пројекта парцелације односно препарце-

лације обавезна је за формирање грађевинских парцела 
јавне намене.  

Планом се одређује израда пројеката парцелације 
или препарцелације за: 

 локације и објекте јавне намене по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

 за све јавне површине у оквиру плана (паркове, 
тргове, скверове, улице и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 
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Пројекат партерног уређења 
 
 за уређење површине градског парка за 

урбанистичку подцелину 3.3.1. 
 за уређење површина јавне намене које имају 

формирану грађевинску парцелу 
 
Урбанистичко-архитектонски конкурс 
 
Планом нису предвиђене локације за које се 

спроводи урбанистичко-архитектонски конкурс обзи-
ром да не постоје атрактивне локације од интереса за 
град.  

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Спровођењем Плана обезбеђује се уређење 

простора и изградња објеката у планском обухвату на 
основу планских решења и правила, као и Законом о 
планирању и изградњи.  

 
О спровођењу Плана стара се Град Крушевац, кроз 

издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, 
уређење и опремање простора, а преко својих 
надлежних органа и јавних предузећа. 

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта,(тачка 3.3. Услови за 
уређење површина и објеката јавне намене).  

Регулација реке Расине у целини 3.3. је преузета из 
Елабората хидролошко-хидрауличке студије великих 
вода реке Расине у Крушевцу, урађене од стране 
Института за водопривреду „Јарослав Черни“, 
(септембар 2017.год.) У складу са одредницама из 
наведеног елабората планирана је  и намена у оквиру 
целине 3.3. односно у оквиру и ван појаса планиране 
регулације, тј. појаса великих вода. 

У складу са предходно наведеним дате су 
грађевинске линије будуће изградње. 

 
Појас великих вода дат је у оквиру наведеног 

елабората (Студије) који чини саставни део овог 
плана(документациона основа) 

 
Спровођење плана вршиће се: 
 
 Директном применом Плана, односно 

применом правила грађења и уређења датих за делове 
плана за који није предвиђено доношење Планова 
детаљне регулације. 

 Применом урбанистичких планова који остају у 
примени, тачка 4.3. и 4.4. 

 Даљом разрадом кроз израду Планова детаљне 
регулације (за делове у обухвату  плана за које је 
предвиђено њихово доношење) и то применом датих 
смерницама за њихову израду, тачка 3.3.  

 Урбанистичко-техичким документима: 
пројектом парцелације, препарцелације, елаборатом 
геодетских радова под условима датим у Плану. 

 Урбанистичким пројектом под условима  датим 
у тачки 3.5. (Локације за које је обавеза израда пројекта 

парцелације, односно препарцелације, урбанистичког 
пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса). 
Локације за које је обавезна израда Урбанистичког 
пројекта дате су графичком прилогу бр.5. 

 Пројектима партерног уређења 
 

4.1. Зоне за које није предвиђено доношење 
Планова детаљне регулације (директна примена 
плана)  

 
Правила уређења и грађења дата су у мери 

довољној да представљају основ за издавање 
локацијских услова и Грађевинске дозволе. 

Свака изградња објеката, реконструкција, 
надградња/доградња/ објеката, односно извођење 
грађевинских и других радова мора бити у складу са 
правилима грађења и уређења који су дати  за делове 
плана за које није предвиђено доношење Планаова 
детаљне регулације, тачка 3.2. и општим правилима 
грађења у Плану генералне регулације, тачка 3.1. 

Спровођење плана дато је граф. прилогу бр.5. 
 
4.2. Зоне за које је предвиђено доношење Планова 

детаљне регулације 
 
Планом генералне регулације опредељене су зоне 

за које је предвиђено доношење Планова детаљне 
регулације. У оквиру опредељених зона могућа је 
подела на више ПДР-ова.  Границе и обухват Планова 
детаљне регулације биће одређене приликом доношења 
Одлука о изради истих.  

Обавезно доношење Плана детаљне регулације:  
 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИ-

СТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.1. 
    Овај простор обухвата подцелину 3.1.1, 3.1.2., 

3.1.3. и 3.1.4. у површини од око 39,4ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.2. 
    Овај простор  обухвата подцелину 3.2.2, у 

површини од око 37,3ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.3. 
Овај простор  обухвата подцелину 3.3.2. у 

површини од око 6,5ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.4. 
Овај простор  обухвата подцелину  3.4.1. и 3.4.3. у 

површини од око 24,1ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.5. 
Овај простор  обухвата подцелине 3.5.1. у 

површини од око 4,1ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 3.6. 
Овај простор  обухвата подцелине  3.6.2. и 3.6.3. у 

површини од око 27,3ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.7. 
Овај простор  обухвата подцелине  3.7.1. и 3.7.2. у 

површини од око 91,0ха. 
 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 3.8. 
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Овај простор  обухвата подцелине  3.8.1., 3.8.2, 
3.8.3., и 3.8.4. у површини од око 84,4ха. 

 
Подручја за које је одређена израда ПДР-ова дато 

је граф.прилогу бр.5 - Спровођење плана 
Планови детаљне регулације могу се радити и за 

уређење и изградњу површина јавне намене, а посебно 
за саобраћајнице или трасе  инфраструктуре за које се 
укаже потреба промене регулације и решавање 
имовинских односа.  

Даном ступања на снагу Одлуке о изради Планова 
детаљне регулације ступа на снагу и забрана изградње 
у обухвату Плана детаљне регулације до његовог 
доношења. 

 
4.3. Урбанистичка документација која остаје у 

примени 
 
Након ступања на снагу овог Плана генералне 

регулације, Планови детаљне регулације, који су 
донети у претходном периоду, а побројани су у списку 
који следи, примењиваће се до доношења нових ПДР-
ва или њихових измена за тај простор. 

На планове који су дати у овом списку не односи 
се рок за израду, дат у тачки 3.4.- Рокови за израду 
планова детаљне регулације. 

 
Планови детаљне регулације: 
 
 ПДР стамбеног насеља „Прњавор 2“ у Кру-

шевцу  (Сл. лист града Крушевца, бр.5/10) 
 ПДР стамбеног насеља „Мудраковац“  у Кру-

шевцу (Сл. лист града Крушевца, бр.2/09) 
 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 1“ у 

Крушевцу (Сл.лист града Крушевца, бр.8/09) 
 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 2А“ у 

Крушевцу (Сл.лист града Крушевца, бр.3/09) 
 ПДР стамбеног насеља „Мало Головоде 2Б“ у 

Крушевцу (Сл. лист града Крушевца, бр.3/09). 
 ПДР „Источне обилазнице“ (од Паруновачког 

моста до Ул.Кнеза Милоша) и наставка Ул.Кнеза 
Милоша у Крушевцу, („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 7/17) 

 ПДР „Спортско рекретивни центар Расина“ у 
Крушевцу („Службени лист града Крушевца“, бр. 7/18) 

По указаној потреби за измену ових или доношења 
нових планова, смернице за израду биће преузети из 
овог плана генералне регулације. 

 
4.4. Урбанистички планови који делимично 

остају у примени а делом се стављају ван снаге  
 

 ПДР стамбеног насеља „Бивоље 4“ у Крушевцу 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 5/17) 

У ПДР стамбеног насеља „Бивоље 4“ у Крушевцу 
ставља се ван снаге  део урбанистичке целине 3.3., 
односно подцелина Б1.   

 
У границама које се стављају ван снаге примењи-

ваће се правила грађења и уређења за подцелину 3.3.4. 
из овог Плана генералне регулације., а према 
графичком прилогу бр.5-Спровођење плана 

4.5. Урбанистички планови чија је израда у току 
 
Планови детаљне регулације чија је израда у току, 

морају се ускладити са одредбама овог Плана 
генералне регулације. 

 
Планови детаљне регулације у процедури: 
 
 ПДР стамбеног насеља „Бивоље 3“ у Крушевцу 

- Одлука бр.350-551/2010 од 12.11.2010.г. („Службени 
лист града Крушевца“, бр. 6/10) 

 
4.6. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Након ступања на снагу Плана генералне 

регулације, Регулациони планови и Детаљни 
урбанистички планови који су донети у претходном 
периоду стављају се ван снаге: 

 РП стамбеног комплекса „Прњавор 1“ у 
Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац, бр.1/03, 5/03) 

 РП стамбеног комплекса „Бивоље 4“ у 
Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац,  бр.7/96, 5/03) 

 ДУП (измене и допуне) стамбеног насеља 
„Бивоље 1“ у Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац, 
бр. 6/95, 5/03) 

 ДУП стамбеног насеља „Бивоље 2“ у Крушевцу  
(Сл. лист општине Крушевац,  бр. 8/91, 5/03) 

 ДУП стамбеног насеља „Бивоље 3“ у Крушевцу  
(Сл. лист општине Крушевац, бр. 6/94, 5/03) 

 ДУП ОШ „Бранко Радичевић“ у Крушевцу (Сл. 
лист општине Крушевац, бр.3/95, 5/03) 

 ДУП стамбеног блока П1 и П2 у Ул.Р. 
Милошевића у Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац, 
бр. 20/90, 5/03) 

 ДУП стамбеног комплекса „Прњавор 2 фаза А“ у 
Крушевцу (Сл. лист општине Крушевац, бр. 6/95, 5/03) 

 ДУП (измене и допуне) стамбеног комплекса 
„Прњавор 2 фаза Б“ у Крушевцу (Сл. лист општине 
Крушевац, бр. 5/95, 5/03) 

 ПДР стамбеног насеља „Бивоље 5“ У Крушевцу 
(Сл. лист општине Крушевца, бр.2/05) 

 
4.7. Израда урбанистичких пројеката 
 
Овим Планом су одређени услови и локације за 

израду урбанистичких пројеката, у тачки 3.5. Локације 
за које је обавезна израда урбанистичког пројекта, 
пројеката парцелације, односно препарцелације и 
урбанистичко архитектонског конкурса. 

Правила односно смернице за израду 
Урбанистичких пројеката дате су у правилима грађења 
за делове плана за које није предвиђено доношење 
планова детаљне регулације, тачка 3.2. за сваку 
подцелину. 

Локације за које је обавезна израда УП-а дате су у 
граф.прилогу бр.5. - Спровођење плана. 

 
4.8. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 

у складу са Законом ради формирања грађевинских 
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парцела и датим правилима у Плану генералне 
регулације, тачка 3.5. 

Израда пројекта парцелације односно препарцела-
ције обавезна је за формирање грађевинских парцела 
јавне намене.  

 
4.9. Други елементи од значаја за спровођење 

Плана 
 
Приликом изградње комуналне инфраструктуре, 

опремања и уређења простора могућа су мања 
одступања због усклађивања елемената техничког 
решења постојеће и планиране инфраструктуре, 
конфигурације терена, решавања правно-имовинских 
односа и сл. 

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Сви радови у обухвату плана на објектима за које 
је потребно одобрење надлежног органа, а налазе се у 
подручјима за које је одређена израда ПДР-ова, могући 
су уколико се не мења хоризонтална и вертикална 
регулација. Могуће је извести и реконструкцију крова 
без повећања корисног простора. 

Свака промена захтева у односу на одредбе плана, 
подразумева израду нове планске документације. 

У складу са Законом, овај план, као и планови који 
су остављени у примени или су донети на основу њега, 
као и њихови делови, могу се мењати искључиво на 
начин и у поступку који је исти као и поступак њиховог 
доношења. 

Сваку започету изградњу на простору обухваћеним 
овим планом која је у супротности са истим надлежни 
орган управе ће обуставити, односно уколико је објекат 
изграђен наложити рушење. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 
                  1    7527751.27     4826861.68           

                  2    7527751.88     4826865.14           

                  3    7527754.80     4826867.97           

                  4    7527767.46     4826873.82           

                  5    7527771.10     4826875.47           

                  6    7527771.31     4826875.56           

                  7    7527772.01     4826873.74           

                  8    7527783.00     4826878.13           

                  9    7527836.64     4826897.44           

                 10    7527836.90    4826897.54           

                 11    7527843.00    4826899.61           

                 12    7527847.84    4826901.03           

                 13    7527869.12    4826907.29           

                 14    7527906.27    4826918.20           

                 15    7527907.86    4826918.39           

                 16    7527909.40    4826917.95           

                 17    7527910.64    4826916.95           

                 18    7527911.39    4826915.53           

                 19    7527904.00    4826621.44           

                 20    7527902.74    4826621.72           

                 21    7527901.56    4826622.26           

                 22    7527900.53    4826623.04           

                 23    7527899.69    4826624.03           

                 24    7527899.09    4826625.18           

                 25    7527895.44    4826642.15           

                 26    7527892.75    4826648.58           

                 27    7527886.79    4826676.57           

                 28    7527888.36    4826690.21           

                 29    7527888.50    4826691.34           

                 30    7527888.36    4826695.39           

                 31    7527887.78    4826699.23           

                 32    7527886.54    4826703.48           

                 33    7527881.52    4826715.29           

                 34    7527874.74    4826727.10           

                 35    7527873.69    4826730.18           

                 36    7527873.23    4826731.96           

                 37    7527871.71    4826739.93           

                 38    7527869.93    4826752.23           

                 39    7527868.48    4826759.55           

                 40    7527866.86    4826767.09           

                 41    7527864.49    4826777.74           

                 42    7527863.10    4826782.64           

                 43    7527861.68    4826787.08           

                 44    7527852.41    4826813.24           

                 45    7527848.80    4826823.94           

                 46    7527846.24    4826831.26           

                 47    7527848.18    4826831.90           

                 48    7527846.50    4826836.61           

                 49    7527855.74    4826787.07           

                 50    7527856.30    4826785.30           

                 51    7527858.95    4826776.16           

                 52    7527860.78    4826765.46           

                 53    7527862.41    4826757.91           

                 54    7527864.01    4826750.61           

                 55    7527868.99    4826716.70           

                 56    7527872.99    4826717.84           

                 57    7527875.19    4826713.94           

                 58    7527880.67    4826703.09           

                 59    7527881.11    4826702.23           

                 60    7527881.84    4826699.81           

                 61    7527882.74    4826694.82           

                 62    7527882.38    4826688.98           

                 63    7527880.36    4826675.13           

                 64    7527879.77    4826668.22           

                 65    7527880.91    4826661.54           

                 66    7527887.16    4826647.77           

                 67    7527893.01    4826623.36           

                 68    7527892.32    4826621.85           

                 69    7527891.24    4826620.59           

                 70    7527889.86    4826619.67           

                 71    7527888.28    4826619.17           

                 72    7527878.18    4826617.82           

                 73    7527861.35    4826615.59           

                 74    7527851.31    4826614.25           

                 75    7527821.01    4826604.59           

                 76    7527823.79    4826605.04           

                 77    7527849.27    4826608.43           

                 78    7527868.02    4826610.76           
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                 79    7527876.86    4826611.77           

                 80    7527885.30    4826612.81           

                 81    7527897.18    4826614.31           

                 82    7527898.43    4826613.79           

                 83    7527899.53    4826613.01           

                 84    7527900.43    4826612.00           

                 85    7527905.41    4826588.40           

                 86    7527906.94    4826578.67           

                 87    7527908.82    4826568.56           

                 88    7527910.90    4826558.38           

                 89    7527945.56    4826456.80           

                 90    7527941.76    4826471.63           

                 91    7527933.91    4826505.34           

                 92    7527935.51    4826507.84           

                 93    7527921.05    4826557.30           

                 94    7527907.58    4826612.22           

                 95    7527908.13    4826613.72           

                 96    7527909.06    4826615.03           

                 97    7527910.31    4826616.04           

                 98    7527911.77    4826616.69           

                 99    7527919.97    4826617.84           

                100    7527935.47    4826619.91           

                101    7527939.84    4826620.53           

                102    7528045.76    4826438.15           

                103    7528044.59    4826436.84           

                104    7528043.09    4826435.92           

                105    7528041.39    4826435.47           

                106    7527905.02    4826416.58           

                107    7527897.72    4826415.56           

                108    7527877.49    4826412.72           

                109    7527868.84    4826411.51           

                110    7528006.71    4826431.68           

                111    7527878.25    4826407.28           

                112    7527898.47    4826410.12           

                113    7527924.89    4826413.80           

                114    7527950.96    4826417.96           

                115    7527974.79    4826421.44           

                116    7527996.86    4826425.06           

                117    7528015.40    4826427.11           

                118    7528022.94    4826427.93           

                119    7527985.59    4826304.06           

                120    7527983.27    4826313.06           

                121    7527981.19    4826321.00           

                122    7527969.13    4826328.21           

                123    7527971.66    4826319.20           

                124    7527973.96    4826311.52           

                125    7527975.99    4826302.58           

                126    7527992.10    4826245.63           

                127    7527998.37    4826222.53           

                128    7527998.54    4826220.30           

                129    7527997.89    4826218.16           

                130    7527996.49    4826216.41           

                131    7527994.55    4826215.29           

                132    7527987.07    4826213.71           

                133    7527978.11    4826211.19           

                134    7527964.90    4826208.42           

                135    7527958.66    4826207.23           

                136    7527950.22    4826206.47           

                137    7527944.52    4826205.78           

                138    7527934.16    4826204.54           

                139    7527921.69    4826203.79           

                140    7527904.06    4826202.94           

                141    7527943.11    4826198.59           

                142    7527958.22    4826200.00           

                143    7527982.45    4826206.55           

                144    7527989.70    4826208.54           

                145    7527997.13    4826209.90           

                146    7527997.52    4826210.01           

                147    7527998.79    4826209.80           

                148    7528008.87    4826170.13           

                149    7528013.63    4826151.93           

                150    7528014.16    4826149.96           

                151    7528009.96    4826209.30           

                152    7528011.09    4826210.74           

                153    7528012.60    4826211.77           

                154    7528014.35    4826212.30           

                155    7528030.60    4826214.60           

                156    7528054.26    4826219.30           

                157    7528063.06    4826221.57           

                158    7528074.86    4826225.08           

                159    7528084.99    4826228.22           

                160    7528178.38    4825950.47           

                161    7528176.12    4825948.75           

                162    7527838.40    4826834.02           

                163    7527840.84    4826827.51           

                164    7527845.73    4826814.46           

                165    7527849.56    4826803.98           

                199    7528047.74    4826429.90           

                200    7528049.08    4826429.14           

                201    7528080.87    4826232.70           

                202    7528073.22    4826230.33           

                203    7528054.21    4826224.95           

                204    7528047.52    4826223.32           

                205    7528033.27    4826220.38           

  206    7528011.56    4826217.11           

                207    7528010.49    4826217.04           

                208    7528009.43    4826217.17           

                209    7528008.41    4826217.48           

                210    7528007.46    4826217.97           

                211    7527991.05    4826282.33           

                212    7527987.86    4826295.12 

                166    7528359.74    4825630.32           

                167    7528360.54    4825632.33           

                168    7528361.68    4825633.65           

                169    7528363.25    4825634.59           

                170    7528365.59    4825634.88           

                171    7528391.00    4825632.81           

                172    7528393.01    4825632.53           

                173    7528395.34    4825631.46           

                174    7528396.94    4825629.45           

                175    7528394.18    4825604.62           

                176    7528392.47    4825603.35           

                177    7528389.63    4825602.92           

                178    7528361.89    4825605.24           
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                179    7528359.95    4825605.79           

                180    7528357.72    4825607.88           

                181    7528356.97    4825609.64           

                181    7528356.89    4825611.55           

                182    7528187.84    4825496.34           

                183    7528188.35    4825498.12           

                184    7528189.48    4825499.45           

                185    7528190.11    4825499.76           

                186    7528193.70    4825499.95           

                187    7528215.46    4825497.41           

  188    7528219.04    4825496.26           

                189    7528220.27    4825494.99           

                190    7528220.58    4825493.44           

                191    7528217.81    4825469.58           

                192    7528216.90    4825466.79           

                193    7528215.12    4825465.25           

                194    7528213.96    4825464.83           

                195    7528210.92    4825464.79           

                196    7528189.85    4825468.32           

                197    7528187.74    4825469.20           

                198    7528186.42    4825470.58           

                213    7528383.93    4825441.61           

                214    7528382.54    4825439.33           

                215    7528380.69    4825437.59           

                216    7528378.87    4825436.78           

                217    7528376.52    4825436.52           

                218    7528351.55    4825439.99           

                219    7528349.13    4825440.52           

                220    7528346.84    4825441.70           

                221    7528345.13    4825443.58           

                222    7528344.10    4825445.91           

                223    7528343.89    4825448.60           

                224    7528161.97    4825388.20           

                225    7528157.43    4825388.59           

                226    7528157.82    4825395.02           

                227    7528158.25    4825396.73           

                228    7528159.12    4825398.27           

                229    7528160.37    4825399.52           

                230    7528161.91    4825400.38           

                231    7528163.63    4825400.80           

                232    7528165.39    4825400.75           

                233    7528172.76    4825399.48           

                234    7528253.09    4825385.57           

                235    7528260.91    4825384.19           

                236    7528262.69    4825383.45           

                237    7528264.18    4825382.21           

                238    7528265.24    4825380.59           

                239    7528265.77    4825378.74           

                240    7528265.73    4825376.80           

                241    7528248.53    4825275.50           

                242    7528247.38    4825272.67           

                243    7528245.24    4825270.47           

                244    7528242.43    4825269.25           

                245    7528152.46    4825283.71           

                246    7528150.58    4825284.30           

                247    7528148.96    4825285.43           

                248    7528147.76    4825286.99           

                249    7528147.08    4825288.83           

                250    7528146.99    4825290.80           

                251    7528185.50    4825472.67           

                252    7528185.48    4825475.16           

                253    7528346.48    4825474.76           

                254    7528346.92    4825476.80           

                255    7528347.85    4825479.00           

                256    7528349.55    4825480.50           

                257    7528351.66    4825481.39           

                258    7528353.78    4825481.60           

                259    7528378.73    4825479.88           

                260    7528381.04    4825479.65           

                261    7528383.36    4825478.86           

                262    7528385.20    4825477.45           

                263    7528386.85    4825474.94           

                264    7528387.35    4825472.03           

                265    7528384.45    4825443.87           

                266    7528349.81    4825345.71           

                267    7528376.01    4825342.04           

                268    7528381.95    4825341.20           

                269    7528420.57    4825335.79           

                270    7528588.40    4825169.21           

                271    7528562.93    4825172.96           

                272    7528561.90    4825173.42           

                273    7528561.07    4825174.18           

                274    7528560.52    4825175.17           

                275    7528560.31    4825176.28           

                276    7528560.45    4825177.39           

                277    7528572.71    4825249.53           

                278    7528572.90    4825249.88           

                279    7528573.21    4825250.14           

                280    7528573.59    4825250.26           

                281    7528574.00    4825250.24           

                282    7528553.29    4825282.55           

                283    7528467.67    4825279.89           

                284    7528466.78    4825280.35           

                285    7528465.40    4825281.01           

                286    7528464.62    4825282.16           

                287    7528464.48    4825283.63           

                288    7528465.02    4825286.73           

                289    7528467.31    4825271.28           

                290    7528467.92    4825272.31           

                291    7528468.91    4825273.01           

                292    7528470.13    4825273.18           

                293    7528506.89    4825261.98           

                294    7528507.21    4825264.24           

                295    7528507.51    4825265.22           

                296    7528508.59    4825266.14           

                297    7528510.27    4825266.52           

                298    7528417.50    4825196.07           

                299    7528424.69    4825269.47           

                300    7528426.27    4825279.45           

                301    7528427.19    4825279.88           

                302    7528429.59    4825279.96           

                303    7528434.78    4825279.10           

                304    7528564.76    4825256.30           

                305    7528565.73    4825255.41           
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                306    7528566.62    4825253.94           

                307    7528566.98    4825252.26           

                308    7528566.80    4825250.55           

                309    7528554.52    4825178.26           

                310    7528554.18    4825176.93           

                311    7528553.38    4825175.82           

                312    7528552.23    4825175.09           

                313    7528594.84    4825111.21           

                314    7528589.90    4825112.01           

                315    7528585.12    4825082.53           

                316    7528488.11    4825128.54           

                317    7528413.41    4825102.11           

                318    7528412.23    4825102.50           

                319    7528411.23    4825103.22           

                320    7528410.50    4825104.22           

                321    7528410.10    4825105.39           

                322    7528410.09    4825106.62           

                323    7528410.80    4825111.62           

                324    7528415.79    4825110.98           

                325    7528419.84    4825139.05           

                326    7528421.10    4825147.16           

                327    7528406.19    4825149.46           

                328    7528410.51    4825175.63           

                329    7528415.66    4825185.27           

                330    7528260.16    4825108.20           

                331    7528261.10    4825107.88           

                332    7528261.89    4825107.27           

                333    7528262.44    4825106.44           

                334    7528262.68    4825105.47           

                335    7528262.94    4825102.17           

                336    7528263.49    4825095.05           

                337    7528263.41    4825093.62           

                338    7528262.94    4825092.27           

                339    7528262.12    4825091.10           

                340    7528261.01    4825090.20           

                341    7528259.70    4825089.63           

                342    7528258.28    4825089.44           

                343    7528239.47    4825089.54           

                344    7528237.47    4825089.55           

                348    7528179.37    4825093.56           

                349    7528148.18    4825082.06           

                350    7528146.91    4825081.75           

                351    7528145.61    4825081.73           

                352    7528144.34    4825082.00           

                353    7528143.16    4825082.56           

                354    7528135.16    4825120.88           

                355    7528135.02    4825123.12           

                356    7528135.77    4825125.84           

                357    7528137.49    4825127.84           

                358    7528605.60    4825071.28           

                359    7528604.39    4825072.15           

                360    7528603.44    4825073.30           

                361    7528602.79    4825074.64           

                362    7528602.50    4825076.10           

                363    7528602.57    4825077.59           

                364    7528658.33    4825428.09           

                365    7528680.03    4825428.43           

                366    7528682.39    4825428.46           

                367    7528686.03    4825428.21           

                368    7528686.09    4825428.13           

                369    7528720.69    4825430.18           

                370    7528690.40    4825438.00           

                371    7528689.08    4825437.86           

                372    7528677.83    4825437.46           

                554    7528340.35    4825291.07           

                555    7528411.32    4825281.48           

                556    7528145.89    4825273.29           

                557    7528147.13    4825274.27           

                558    7528147.96    4825274.93           

                559    7528152.57    4825274.57           

                560    7528209.14    4825265.29           

                561    7528221.04    4825263.34           

                562    7528237.58    4825260.63           

                563    7528239.46    4825260.05           

                564    7528241.13    4825259.01           

                565    7528242.48    4825257.58           

                566    7528243.41    4825255.85           

                567    7528243.86    4825253.93           

                568    7528243.79    4825251.97           

                943    7528203.32    4825092.40           

                944    7528202.84    4825095.44           

                945    7528202.68    4825096.46           

                946    7528198.54    4825095.96           

                947    7528199.35    4825101.26           

                948    7528183.14    4825103.71           

                949    7528180.11    4825101.29           

                950    7528170.93    4825112.94           

                951    7528171.11    4825122.43           

                952    7528169.33    4825122.71           

                953    7528164.69    4825119.04           

                954    7528184.38    4825094.20           

                955    7528156.40    4825085.09           

                956    7528143.03    4825101.90           

                957    7528157.67    4825124.65           

                958    7528157.90    4825123.48           

                959    7528157.91    4825122.99           

                960    7528157.84    4825122.28           

                961    7528157.50    4825121.12           

                962    7528156.90    4825120.09           

                963    7528156.06    4825119.22           

                965    7528138.53    4825111.72           

                966    7528141.63    4825107.80           

                967    7528141.16    4825107.43           

                968    7528140.25    4825106.91           

                969    7528139.46    4825106.85           

                970    7528138.71    4825107.10           

                971    7528138.12    4825107.63           

                972    7528137.76    4825108.41           

                964    7528152.80    4825123.02           

                973    7528141.59    4825100.76           

                974    7528140.89    4825100.04           

                975    7528140.39    4825099.17           

                976    7528140.12    4825098.21           

                977    7528140.10    4825097.20           
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                978    7528144.99    4825098.23           

                979    7528147.81    4825084.72           

                980    7528142.92    4825083.69           

                981    7528150.14    4825125.91 

                373    7528287.16    4825105.07           

                374    7528307.64    4824738.64           

                375    7528305.52    4824738.72           

                376    7528304.35    4824740.02           

                377    7528303.41    4824742.05           

                378    7528303.12    4824743.25           

                379    7528297.05    4824769.41           

                380    7528295.65    4824776.80           

                381    7528283.31    4824927.90           

                382    7528401.75    4825080.84           

  383    7528437.16    4825075.19           

                384    7528437.99    4825080.17           

                385    7528443.90    4825079.17           

                386    7528443.08    4825074.22           

                387    7528480.97    4825067.14           

                388    7528481.89    4825072.06           

                389    7528414.24    4825007.17           

         390    7528415.90    4824981.77      

                391    7528418.22    4824981.96           

                392    7528419.38    4824981.83           

                393    7528420.41    4824981.26           

                394    7528421.14    4824980.34           

                395    7528421.46    4824979.22           

                396    7528422.28    4824970.49           

                397    7528421.98    4824968.48           

                398    7528420.96    4824966.72           

                399    7528419.28    4824965.52           

                400    7528417.83    4824965.15           

                401    7528398.23    4824966.11           

                402    7528397.90    4824966.24           

                403    7528397.37    4824966.79           

                404    7528397.09    4824967.66           

                405    7528395.94    4824984.35           

                406    7528394.61    4825004.90           

                407    7528393.06    4825022.72           

                408    7528390.65    4825040.96           

                409    7528390.44    4825042.54           

                410    7528391.29    4825042.71           

                411    7528387.10    4825066.79           

                412    7528384.43    4825066.63           

                413    7528384.04    4825066.57           

                414    7528382.92    4825064.60           

                415    7528382.69    4825063.95           

                416    7528382.95    4825061.66           

                417    7528384.60    4825045.20           

                418    7528386.90    4825030.35           

                419    7528392.62    4824968.16           

                420    7528391.91    4824967.12           

                421    7528391.13    4824966.73           

                422    7528374.23    4824968.31           

                423    7528373.55    4824968.85           

                424    7528373.01    4824969.52           

                425    7528368.07    4825012.45           

                426    7528366.08    4825030.04           

                427    7528360.23    4824995.56           

                428    7528360.56    4824993.14           

                429    7528362.22    4824993.22           

                430    7528364.22    4824993.13           

                431    7528364.21    4824970.48           

                432    7528362.48    4824970.10           

                433    7528358.67    4824970.61           

                434    7528358.77    4824971.28           

                435    7528331.72    4824982.07           

                436    7528336.70    4824982.46           

                437    7528334.78    4825007.38           

                438    7528329.80    4825007.00           

                439    7528448.43    4824967.59           

                440    7528435.29    4824966.34           

                441    7528433.47    4824966.37           

                442    7528468.80    4824969.52           

                443    7528367.37    4824963.96           

                444    7528377.88    4824961.97           

                445    7528517.20    4825061.69           

                446    7528555.68    4825055.62           

                447    7528556.53    4825060.55           

                448    7528562.63    4825059.59           

                449    7528561.85    4825054.65           

                450    7528576.67    4825052.32           

                451    7528506.53    4824925.48           

                452    7528389.42    4824912.11           

                453    7528389.09    4824909.81           

                454    7528388.53    4824908.49           

                455    7528387.25    4824907.06           

                456    7528575.05    4824986.93           

                457    7528573.14    4824977.00           

                458    7528571.57    4824976.67           

                459    7528571.30    4824976.71           

                460    7528560.22    4824894.99           

                461    7528559.61    4824892.79           

                462    7528558.17    4824891.30           

                463    7528555.42    4824890.54           

                464    7528523.66    4824923.26           

                465    7528523.72    4824924.10           

                466    7528526.63    4824964.43           

                467    7528522.24    4824965.72           

                468    7528521.42    4824967.39           

                469    7528521.45    4824971.12           

                470    7528521.70    4824972.80           

                471    7528522.42    4824974.34           

                472    7528523.54    4824975.62           

                473    7528524.98    4824976.54           

                474    7528526.47    4824976.98           

                475    7528554.71    4824882.09           

                476    7528555.65    4824881.80           

                477    7528556.86    4824880.92           

                478    7528557.28    4824880.34           
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                479    7528557.53    4824879.06           

                480    7528308.84    4824678.98           

                481    7528308.31    4824679.46          

                482    7528307.33    4824682.28          

                483    7528326.90    4824637.83          

                484    7528323.42    4824644.49          

                485    7528321.10    4824648.92          

                486    7528316.33    4824658.89          

                487    7528312.19    4824669.52          

                488    7528312.45    4824670.31          

                489    7528312.72    4824670.79          

                490    7528313.45    4824671.61          

                491    7528314.14    4824672.07          

                492    7528314.91    4824672.37          

                493    7528334.10    4824616.37          

                494    7528333.98    4824617.68          

                495    7528334.27    4824619.61          

                496    7528335.03    4824620.88          

                497    7528335.78    4824621.66          

                498    7528337.03    4824622.49          

  499    7528388.18    4824515.01          

                500    7528388.74    4824514.86          

                501    7528389.72    4824514.27          

                502    7528390.84    4824512.85          

                503    7528458.57    4824440.64          

                504    7528447.70    4824436.12          

                505    7528445.24    4824435.17          

                506    7528436.96    4824431.96          

                507    7528429.90    4824429.22          

                508    7528427.58    4824428.24          

                509    7528423.24    4824427.95          

                510    7528418.71    4824430.39          

                511    7528412.40    4824434.36          

                512    7528407.61    4824437.60          

                513    7528399.79    4824443.02          

                514    7528387.96    4824450.55          

                515    7528369.92    4824462.66          

                516    7528353.09    4824473.70          

                517    7528341.92    4824485.93          

                518    7528339.68    4824496.77          

                519    7528339.64    4824497.75          

                520    7528338.90    4824514.66          

                521    7528338.11    4824526.59          

                522    7528337.87    4824530.52          

                523    7528337.92    4824535.87          

                524    7528338.62    4824544.69          

                525    7528340.07    4824552.58          

                526    7528340.32    4824554.04          

                527    7528340.74    4824554.64          

                528    7528341.21    4824554.70          

                529    7528353.49    4824556.34          

                530    7528498.53    4824493.77          

                531    7528496.85    4824486.27          

                532    7528496.27    4824484.61          

                533    7528495.06    4824481.55          

                534    7528492.55    4824476.55          

                535    7528487.80    4824468.32          

                536    7528484.29    4824463.06          

                537    7528480.12    4824458.30          

                538    7528473.96    4824452.13          

                539    7528472.53    4824450.70          

                540    7528468.15    4824446.81          

                541    7528463.33    4824443.47          

                542    7528474.31    4824440.85          

                543    7528471.57    4824438.55          

                544    7528442.37    4824391.41          

                545    7528444.80    4824381.53          

                546    7528445.17    4824380.66          

                547    7528445.88    4824379.59          

                548    7528446.79    4824378.70          

                549    7528447.88    4824378.02          

                550    7528529.01    4824550.26          

                551    7528572.58    4824878.88          

                552    7528574.04    4824879.33          

                553    7528575.50    4824879.43 

                569    7528245.68    4827042.76           

                570    7528250.03    4827033.72           

                571    7528262.93    4827050.85           

                572    7528252.11    4827029.52           

                573    7528254.37    4827025.42           

                574    7528256.59    4827021.79           

                575    7528259.46    4827017.55           

                576    7528262.28    4827013.80           

                577    7528265.25    4827010.18           

                578    7528268.40    4827006.70           

                579    7528270.45    4827004.54           

                580    7528278.09    4826996.28           

                581    7528283.00    4826990.78           

                582    7528286.12    4826987.20           

                583    7528289.90    4826982.77           

                584    7528293.81    4826978.07           

                585    7528297.23    4826973.88           

                586    7528300.73    4826969.48           

                587    7528306.56    4826961.94           

                588    7528311.48    4826955.34           

                589    7528314.29    4826951.46           

                590    7528316.91    4826947.79           

                591    7528319.68    4826943.82           

                592    7528322.19    4826940.15           

                593    7528327.95    4826931.47           

                594    7528332.45    4826924.41           

                595    7528337.81    4826915.66           

                596    7528341.88    4826908.73           

                597    7528347.07    4826899.51           

                598    7528351.49    4826891.31           

                599    7528355.75    4826883.03           

                600    7528359.86    4826874.68           

                601    7528363.82    4826866.25           

                602    7528367.62    4826857.75           

                603    7528369.59    4826853.18           
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                604    7528371.27    4826849.18           

                605    7528378.97    4826830.72           

                606    7528382.04    4826823.49           

                607    7528385.38    4826816.06           

                608    7528388.83    4826808.85           

                609    7528392.43    4826801.70           

                610    7528396.18    4826794.64           

                611    7528400.09    4826787.67           

                612    7528403.68    4826781.56           

                613    7528405.72    4826778.21           

                614    7528408.36    4826773.98           

                615    7528412.72    4826767.27           

                616    7528417.22    4826760.66           

                617    7528421.86    4826754.15           

                618    7528426.65    4826747.74           

                619    7528431.57    4826741.44           

                620    7528436.63    4826735.24           

                621    7528441.83    4826729.16           

                622    7528445.80    4826724.62           

                623    7528449.33    4826720.32           

                624    7528452.79    4826715.96           

                625    7528460.10    4826706.25           

                626    7528467.07    4826696.28           

                627    7528473.68    4826686.07           

                628    7528479.91    4826675.63           

                629    7528485.20    4826666.06           

                630    7528491.25    4826654.12           

                631    7528496.34    4826643.08           

                632    7528499.80    4826634.89           

                633    7528501.02    4826631.86           

                634    7528505.31    4826620.48           

                635    7528509.19    4826608.95           

                636    7528512.65    4826597.29           

                637    7528513.53    4826594.07           

                638    7528515.69    4826585.52           

                639    7528518.00    4826576.60           

                640    7528533.67    4826514.65           

                641    7528548.84    4826454.71           

                642    7528550.07    4826449.84           

                643    7528566.54    4826384.75           

                644    7528573.52    4826357.18           

                645    7528575.94    4826347.97           

                646    7528578.64    4826338.83           

                647    7528581.61    4826329.79           

                648    7528584.87    4826320.83           

                649    7528586.83    4826315.80           

                650    7528588.39    4826311.99           

                651    7528592.18    4826303.25           

                652    7528596.24    4826294.63           

                653    7528600.56    4826286.14           

                654    7528605.14    4826277.79           

                655    7528609.96    4826269.58           

                656    7528616.54    4826259.24           

                657    7528620.36    4826253.62           

                658    7528651.94    4826209.68           

                659    7528656.48    4826203.36           

                660    7528662.00    4826196.15           

                661    7528666.11    4826190.59           

                662    7528672.62    4826181.41           

                663    7528677.71    4826173.88           

                664    7528682.65    4826166.26           

                666    7528687.25    4826158.85           

                667    7528692.08    4826150.73           

                668    7528696.56    4826142.83           

                669    7528700.13    4826136.27           

                670    7528705.06    4826126.78           

                671    7528709.08    4826118.63           

                672    7528712.93    4826110.41           

                673    7528716.62    4826102.11           

                675    7528719.43    4826095.46           

                676    7528723.51    4826085.30           

         677    7528726.70    4826076.79        

                678    7528728.82    4826070.87           

                679    7528729.73    4826068.23           

                680    7528732.59    4826059.61           

                681    7528735.29    4826050.93           

                682    7528737.81    4826042.21           

                683    7528739.18    4826036.76           

                684    7528741.95    4826025.77           

                685    7528745.12    4826013.21           

                686    7528752.43    4825984.22           

                687    7528759.74    4825955.23           

                688    7528767.05    4825926.23           

                689    7528769.87    4825915.06           

                690    7528772.80    4825903.45           

                691    7528774.31    4825897.45           

                692    7528700.75    4825890.29           

                693    7528696.58    4825906.82           

                694    7528683.01    4825960.64           

                695    7528669.42    4826014.51           

                696    7528658.57    4826050.39           

                697    7528650.88    4826070.06           

                698    7528647.26    4826078.37           

                699    7528643.93    4826085.58           

                700    7528640.44    4826092.74           

                701    7528636.81    4826099.82           

                702    7528633.04    4826106.83           

                703    7528629.12    4826113.76           

                704    7528625.07    4826120.61           

                705    7528620.87    4826127.37           

                706    7528616.52    4826134.07           

                707    7528570.66    4826197.73           

                708    7528560.67    4826211.66           

                709    7528559.22    4826213.89           

                710    7528547.58    4826231.67           

                711    7528541.34    4826242.29           

                712    7528535.44    4826253.10           

                713    7528529.89    4826264.09           

                714    7528524.70    4826275.25           

                715    7528519.86    4826286.58           
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                716    7528515.39    4826298.05           

                717    7528511.26    4826309.75           

                718    7528507.07    4826323.05           

                719    7528502.56    4826339.70           

                720    7528493.28    4826376.35           

                721    7528473.66    4826453.89           

                722    7528460.82    4826504.63           

                723    7528444.77    4826568.09           

                724    7528443.18    4826574.37           

                725    7528441.44    4826580.61           

                726    7528439.55    4826586.81           

                727    7528437.52    4826592.97           

                728    7528435.40    4826598.90           

                729    7528433.02    4826605.12           

                730    7528430.55    4826611.11           

                731    7528427.95    4826617.05           

                732    7528425.20    4826622.92           

                733    7528422.34    4826628.74           

                734    7528370.34    4826698.81           

                735    7528347.49    4826733.66           

                736    7528343.76    4826739.55           

                737    7528340.13    4826745.52           

                738    7528336.62    4826751.55           

                739    7528333.22    4826757.65           

                740    7528329.94    4826763.81           

                741    7528326.78    4826770.04           

                742    7528313.97    4826791.81           

                743    7528315.97    4826792.88           

                744    7528314.49    4826795.65           

                745    7528204.26    4826969.52           

                746    7528189.01    4826992.69           

                747    7528182.81    4827004.99           

                748    7528179.11    4827012.76           

                749    7528185.58    4827015.81           

                750    7528186.06    4827014.80           

                751    7528189.76    4827016.53           

                752    7528237.75    4827039.04           

                902    7528571.06    4825946.09           

                903    7528568.24    4825948.57           

                904    7528651.63    4826033.63           

                905    7528658.11    4826031.92           

                906    7528661.58    4826033.47           

                907    7528662.60    4826034.12           

                908    7528663.47    4826034.68           

                909    7528501.53    4826033.15           

                910    7528499.09    4826037.74           

                911    7528486.80    4826018.05           

                912    7528484.76    4826014.79           

                913    7528561.99    4825948.03           

                914    7528560.65    4825945.59           

                915    7528559.57    4825945.30           

                916    7528550.40    4825943.88           

                917    7528547.57    4825943.28           

                918    7528546.75    4825943.05           

                919    7528545.57    4825942.67           

                920    7528533.48    4825938.45           

                921    7528533.19    4825934.64           

                922    7528533.90    4825978.89           

                923    7528496.74    4826011.70           

                924    7528494.21    4826013.93           

                925    7528493.34    4826014.94           

                926    7528492.80    4826016.15           

                927    7528492.60    4826017.47           

                928    7528492.78    4826018.79           

                929    7528493.32    4826020.01           

                930    7528367.79    4826696.66           

                931    7528345.32    4826666.54           

                932    7528252.68    4826798.23           

                933    7528272.36    4826783.80           

                934    7528324.33    4826744.16           

                935    7528342.34    4826724.39           

                938    7528379.58    4826494.93           

                937    7528361.84    4826580.01           

                935    7528344.65    4826665.77           

                936    7528344.13    4826664.94           

                940    7528346.05    4826667.12           

                941    7528347.48    4826667.82           

                942    7528367.32    4826674.33           

                753    7528331.10    4827015.13           

                754    7528335.44    4827008.84           

                755    7528337.93    4827004.75           

                756    7528343.79    4826995.13           

                757    7528359.54    4826969.27           

                758    7528383.31    4826930.24           

                759    7528383.64    4826929.71           

                760    7528401.32    4826897.71           

                761    7528417.34    4826867.44           

                762    7528423.73    4826855.36           

                763    7528435.07    4826832.45           

                764    7528442.30    4826817.78           

                765    7528443.57    4826815.20           

                766    7528451.81    4826798.39           

                767    7528455.67    4826790.50           

                768    7528459.48    4826782.56           

                769    7528464.61    4826771.89           

                770    7528466.93    4826767.01           

                771    7528470.78    4826758.91           

                772    7528472.76    4826754.74           

                773    7528475.68    4826747.54           

                774    7528479.17    4826738.91           

                775    7528480.82    4826734.85           

                776    7528490.23    4826711.62           

                777    7528497.22    4826696.03           

                778    7528498.04    4826694.20           

                779    7528500.94    4826687.73           

                780    7528504.36    4826680.11           

                781    7528506.13    4826676.43           

                782    7528517.51    4826652.75           

                783    7528522.82    4826644.13           

                784    7528525.65    4826638.32           

                785    7528530.58    4826628.23           
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                786    7528539.74    4826615.88           

                787    7528540.58    4826614.12           

                788    7528548.65    4826597.19           

                789    7528549.43    4826595.55           

                790    7528558.55    4826576.54           

                791    7528563.39    4826566.46           

                792    7528563.66    4826565.89           

                793    7528569.11    4826554.47           

                794    7528580.28    4826531.08           

                795    7528582.20    4826526.89           

                796    7528600.18    4826487.73           

                797    7528602.30    4826483.12           

         798    7528606.83    4826473.15 

                799    7528611.13    4826463.71           

                800    7528626.00    4826430.10           

                801    7528629.05    4826422.92           

                802    7528629.45    4826421.99           

                803    7528640.24    4826397.15           

                804    7528643.84    4826388.38           

                805    7528644.46    4826386.86           

                806    7528655.98    4826358.74           

                807    7528658.59    4826352.14           

                808    7528669.42    4826324.79           

                809    7528670.61    4826321.74           

                810    7528678.03    4826302.34           

                811    7528683.24    4826288.73           

                812    7528683.60    4826287.77           

                813    7528688.75    4826273.85           

                814    7528696.44    4826253.05           

                815    7528697.35    4826250.45           

                816    7528701.32    4826239.20           

                817    7528707.08    4826222.85           

                818    7528707.78    4826220.88           

                819    7528709.46    4826216.02           

                820    7528712.31    4826207.75           

                821    7528718.91    4826188.66           

                822    7528719.34    4826187.39           

                823    7528720.14    4826185.08           

                824    7528730.31    4826153.58           

                825    7528736.01    4826135.92           

                826    7528739.95    4826118.90           

                827    7528741.25    4826113.32           

                828    7528748.62    4826082.77           

                829    7528750.95    4826073.09           

                830    7528758.87    4826044.76           

                831    7528761.98    4826033.65           

                832    7528762.88    4826030.44           

                833    7528767.59    4826015.20           

                834    7528759.42    4826012.67           

                835    7528754.70    4826011.21           

                836    7528749.30    4826028.67           

                837    7528750.64    4826041.42           

                838    7528742.24    4826070.83           

         839    7528736.27    4826095.59           

                840    7528732.49    4826111.25           

                841    7528732.38    4826111.71           

                842    7528727.33    4826133.52           

                843    7528716.84    4826166.02           

                844    7528712.10    4826180.71           

                845    7528711.67    4826182.03           

                846    7528704.96    4826201.48           

                665    7528686.61    4826159.91           

                847    7528697.73    4826222.30           

                848    7528657.44    4826330.59           

                849    7528649.58    4826350.45           

                850    7528647.63    4826355.38           

                851    7528636.27    4826383.11           

                852    7528635.68    4826384.54           

                853    7528631.75    4826394.12           

                854    7528621.39    4826418.09           

                855    7528617.76    4826426.47           

                856    7528599.35    4826467.67           

                857    7528594.09    4826479.43           

                858    7528593.24    4826481.32           

                859    7528586.86    4826495.49           

                860    7528572.28    4826526.94           

                861    7528572.14    4826527.24           

                862    7528556.48    4826554.95           

                863    7528544.26    4826576.56           

                864    7528538.06    4826587.53           

                865    7528533.90    4826592.58           

                866    7528532.04    4826594.83           

                867    7528470.49    4826731.85           

                868    7528467.39    4826744.02           

                869    7528464.44    4826751.32           

                870    7528462.84    4826754.67           

                871    7528458.54    4826763.71           

                872    7528450.96    4826779.62           

                873    7528443.22    4826795.45           

                874    7528432.24    4826817.88           

                875    7528415.71    4826851.26           

                876    7528393.65    4826892.99           

                877    7528375.31    4826926.10           

                878    7528336.18    4826990.32 

                943    7528503.23    4824925.74      

                           
ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
КРУШЕВАЦ 

 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I бр. 350-310/18                            ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл.лист град 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана  07.06.2018. године, донела је 

 
П Л А Н   

 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 3“  

У КРУШЕВЦУ 
 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), у даљем тексту 
Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
“Центар 3“ у Крушевцу, бр. 350-698/2016 од 13.12.2016.г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 14/2016); 
 

Плански основ за израду Плана детаљне 
регулације:  

 План генералне регулације ''Центар'' („Сл. лист 
града Крушевца“, бр. 14/2016“) 
 

1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду 
плана 
 
1.2.1 План генералне регулације ''Центар'' („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 14/2016“) 
 
Подручје Плана детаљне регулације по Плану 

генералне регулације „Центар“, обухвата урбанистичке 
подцелине 1.4.2. и 1.1.4. које припадају централној 
градској зони. 

„Централну градску зону карактерише 
разноврсност намена: становање високих и средњих 
густина, концентрација јавних функција (управно-
административни, објекти културе и школства), 
културно-историјских објеката и амбијенталних 
целина, као и комерцијалних делатности, које заједно 
генеришу функцију централитета.  

 
 Намену становања у централној градској зони 

чини: 
 
 Вишепородично становање преко 200 ст/ха у 

североисточном делу ове зоне које датира из 70-их и 
80–их година прошлог века, као и блокови 
вишепородичног становања (изграђени у периоду до 
2008.г.) трансформисани из породичног у 
вишепородично становање. Проблем паркирања и 
недостатка слободног простора је изражен у овим 
блоковима, најпре због делимичне реализације 
урбанистичких планова, јер нису реализовани 
неопходни садржаји у овим зонама: слободне 
површине и решење мирујућег саобраћаја. 
 

 Породично становање средњих вредности 
урбанистичких показатеља у југозападном делу ове 
зоне карактеришу уређене парцеле породичног 
становања које одговарају инфраструктурним 
капацитетима ових блокова и делимична 
трансформација у вишепородично становање нижих 
спратности. Даљи развој подручја усмерен је на 
очување постојећих урбанистичких вредности и 
стварање нових у складу са захтевима и правилима 
струке уз тежњу за добијањем нових слободних 
површина и решавање капацитета мирујућег 
саобраћаја. 
 

Централне функције представљају скуп различитих 
намена које заједно чине градски центар и чине их: 

 
 Јавне функције: управа и администрација, 

делатности друштвеног стандарда из области културе и 
уметности, науке и образовања, социјалне и 
здравствене заштите. 
 

 Комерцијалне делатности су трговинско 
услужне делатности и пословање, јавне институције и 
предузећа, карактеристичне за центар града. 

Намена становања у градском центру не 
представља централну функцију, већ је последица 
сложеног комбиновања садржаја на простору у 
централној градској зони или приоритетним развојним 
целинама.“ 
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Приказ намене површина по урбанистичким подцелинама 

 

Ознака урб. 

подцелине 

Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 

1.1.4 

 

вишепородично 

становање у 

реализованим 

целинама 

  

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-01 

КД-02 

КД-

041 

  јавне функције 

(управа и адм., 

култура) 

 

 

1.4.2. 

 

вишепородично 

становање 

породично 

становање 

 

ВС-01 

ВС-02 

ПС-01 

ПС-02 

 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-02 

 

јавне функције 

 

 

1.2.2. Остала планска документација од значаја 
за израду плана 

 
За подручје Плана детаљне регулације је рађена 

планска документација, и ови планови су разматрани у 
припреми и изради овог плана:  

 ПДР Народни универзитет („Сл. лист града 
Крушевца“, бр.6/15) 

 ПДР стамбено пословног комплекса између 
улица Косовске, Топличине, Обилићеве, Таковске и 
Ћирила и Методија („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.14/08) 

 РП стамбено пословног блока између улица 
Обилићеве, Топличине, Косовске и Немањине („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 3/02, 5/03) 

 РП пословног блока у улици Милоја Закића – 
пешачка зона у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр.4/96, 5/03) 

 ДУП стамбено пословног блока између улица 
Косанчићеве, Топличине и Обилићеве у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/95, 5/03) 

 УП стамбеног блока између улица Мирка 
Томића, дела Таковске, Чолак Антине у дела улице 
ЈНА („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 1/03, 5/03) 
 

1.3. Опис обухвата плана са пописом 
катастарских парцела 

 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом "Центар 

3" (у даљем тексту граница) почиње у северозападном 
делу комплекса обухваћеног ПДР од раскрснице улица 
Косовске и Немањине, тј. тромеђе к.п.бр.: 2290/2, 2319 
и 935/1 и у смеру казаљке на сату иде према 
североистоку северозападном границом к.п. бр. 2319 
(ул. Немањина) и обухватајући је долази до к.п. бр. 
2296 (ул. Газиместанска) коју пресеца и долази до 
тромеђе к.п.бр.: 2296, 1819 и 1818. Граница скреће 
према југоистоку и истоку границом к.п. бр.: 2296 (ул. 

Газиместанска), 2314 (трг Косовских Јунака) и 791/1 
које обухвата, до тромеђе к.п. бр.: 791/1, 675 и 2310 (ул. 
Балканска). 

На том месту граница иде према југоистоку и 
југозападу обухватајући к.п. бр.: 791/1 и 761/3, где се 
ломи према југоистоку границом следеће к.п.: 761/1, 
776 и 758 које обухвата. Настављајући у истом правцу 
граница пресеца следеће к.п.: 2311 (ул.Чолаантина), 
757/1, 751, 747/2, 746/1, 746/2, 734, 732/1, 732/2, 731, 
728, 726 и 724/1 до к.п. бр. 724/2 коју обухвата и долази 
до тромеђе к.п. бр.: 2311 (ул. Чолакантина), 2330 (ул. 
Таковска) и 724/2. На том месту граница пресеца 
Таковску улицу до тромеђе к.п. бр. 2330, 1811 и 1821/1. 

На том месту граница се ломи према југозападу 
обухватајући део к.п. бр. 2330 (ул. Таковска) и 2315 (ул. 
Видовданска) пресеца исту до четворомеђе к.п. бр.: 
2315 (ул. Видовданска), 2316/1 (ул. Видовданска), 1667 
и 1656. Настављајући у истом правцу граница пресеца 
к.п. бр. 1656 линијом тротоара улице Топличине и 2318 
(ул. Косанчићева), и даље у истом правцу обухватајући 
и пресецајући у делу улазног степеништа Гимназије 
к.п.бр. 1621 (ул. Топличина), долази до раскрсница 
улице Обилићева и Топличине пресецајући к.п. 2328 
(ул. Обилићева) до четворомеђе к.п.бр.: 2328, 1547/1, 
1547/2 и 2329 (ул. Топличина). 

Од те раскрснице граница наставља у истом правцу 
(југозапад) обухватајући следеће к.п.: 1547/2, 1546/2, 
1545/2, 1544/2, 1543/2, 1542 (део - Кожетински Поток), 
1517/2, 1518/3, 1535/2, 1520/2, 1521/2, пресецајући ул. 
Веселина Николића обухвата 2329 (ул. Топличина), 1526/4 
и 1526/3 до раскрснице улица Топличина и Косовска. 

На том месту граница се ломи према северозападу 
пресецајући улицу Косовску обухвата део к.п.бр. 2326 
чијом границом долази до раскрснице улица Косовска 
и Мајке Југовића. Пресецајући исту ( к.п. бр. 2317/1) 
наставља у истом правцу обухватајући део к.п.бр. 
2290/2 чијом границом долази до раскрснице улица 
Косовске и Немањине где пресеца улицу Обилићеву до 
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тромеђе к.п.бр.: 2290/2, 2319 и 935/1, тј. место одакле је 
и почела. 

Све наведене катастарске парцеле припадају 
Катастарској Општини Крушевац. 

ПДР „Центар 3“  обухвата средишњи део Плана 
генералне регулације ''Центар'' ограничен улицама Трг 
косовских јунака, Немањином, Косовском, Топличи-
ном, Таковском, Чолак Антином и Балканском.  

Површина обухвата плана је око 19.17ха. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана захвата зону ужег 

градског језгра и сам градски центар који има карактер 
линијског и развијен је у правцу северозапад - југоисток. 

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено 

континенталне климе. Терен је у благом паду од југа 
(163.15мнв) према северу (158.45мнв).  

Доминантни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Централну градску зону која захвата северни део 

Плана карактерише разноврсност намена: становање 
високих и средњих густина, концентрација јавних 
функција (управно-административни, објекти културе и 
школства), културно-историјских објеката, као и 
комерцијалних делатности.  

На јужној страни Плана позиционирана је 
стамбено-мешовита зона и у њој се могу препознати 
становања свих типова, као и комерцијалне делатности. 

Као посебан облик комерцијалних делатности су 
објекти у функцији туризма - објекти смештајно 
угоститељског типа: хотели, мотели, коначишта, 
хостели и остали видови објеката са смештајним 
капацитетима.  

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

терена 
 
Саобраћај – постојеће стање 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је улицом Чолак Антином (са североисточне 
стране), улицом Немањином (са северозападне стране), 
делом улице Косовске (са југозападне стране), и 
улицом Топличином (са југоисточне стране). Све горе 
поменуте улице су са савременим коловозним 
застором.  

Унутар простора Плана савремени коловозни 
застор имају следеће улице: Косанчићева, Обилићева, 
Веселина Николића, Кајмакчаланска. 

Део улице Мајке Југовића (од улице Косанчићеве 
до улице Косовске) се корист као пешачка зона. 

Паркирање на подручја Плана се врши на коловозу 
у следећим улицама: Видовданској, Топличиној, 
Немањиној, Чолак Антиној, Косанчићевој, Обилићевој, 
Веселина Николића и Кајмакчаланској према Решењу о 
техничком регулисању саобраћаја на подручју 
насељеног места Крушевац. 

На подручју плана налази се 5 вануличних 
паркиралишта (два са прилазом из улице Косанчићеве 
и три са прилазом из улице Чолак Антине). 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу све колско – пешачке, 

манипулативне и остале јавне површине су под 
савременим недавно реконструисаним коловозним 
засторима (асфалт или бехатон, штампани бетон и 
слично ) са дефинисаним нивелетема у подужном и 
попречном смислу. 

Све коте постојећих саобраћајница, платоа, 
тротоара и слично су дефинисане осим наставка улице 
Кајмачаланске до улице Бате Паскаљевића као и 
планирана проширења коловоза у улици Бате 
Паскаљевића. 

 
1.4.5.2. Хидротехничкa инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
У оквиру обухвата планске документације је 

изграђена примарна водоводна мрежа: у улици 
Косовској - вод ф300 мм, у улици Мајке Југовића – вод 
ф400 мм, у улици Видовданској – вод ф250 мм. На ове 
примарне водове је прикључена водоводна мрежа свих 
осталих улица које се налазе у границама плана. 
Димензија водова у овим улицама је претежно ф100 
мм, а у неким саобраћајницама димензија водова 
износи ф80 мм. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
У свим постојећим саобраћајницама које се налазе 

у обухвату плана је изграђена примарна канализациона 
мрежа отпадних вода. Најзначајнији канализациони 
колектор је тзв. Кожетински колектор који је 
постављен дуж улице Веселина Николића, затим делом 
улице Мајке Југовића, Обилићевом. Овај колектор 
спада у ред примарних градских колектора који 
прикупљене отпадне воде одводи до ЦППОВ града 
Крушевца. 

 
Мрежа атмосферске канализације 
 
У већем броју саобраћајница је изграђена 

атмосферска канализација, али је потребно и даље 
развити мрежу атмосферских колектора у оквиру 
обухвата плана. Примарни реципијент за пријем 
атмосферских вода представља регулисани Кожетински 
поток. Овај поток је регулисан потковичастим 
профилом. 
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1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама постојећег Плана постоји већи број 

ТС10/0,4кV, ВН и НН мрежа, а који су набројани у 
Претходним условима бр. 11-171953/2 од 
05.07.2017.год. издатих од Електродистрибуције 
Крушевац. ТС10/0,4кV, ВН и НН мрежа су приказани у 
оној мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система које су у функцији. Инсталације су положене у 
земљи у коловозу, тротоару и зеленим површинама на 
дубини од приближно 0,5 до 1,8 м и у ширини 0,6 до 2 
м. Положај трасе постојећих инсталација градског 
топлификационог система дат је у графичком прилогу. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
постоји инсталација дистрибутивног гасовода ниског 
притиска од полиуретанских цеви. Гасовод је притиска 
до 4bara и у функцији. Положај трасе постојећих гасних 
инсталација дат је у графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће површине су од изузетног значаја с 

обзиром да се налазе у делу града у коме није 
планирано подизање нових, већих зелених површина.  

Зеленило је заступљено на тргу Косовских јунака, 
скверовима, у виду линеарног зеленила, зеленила 
стамбених зона и тачкастог зеленила.  

Зеленило трга је пре свега декоративно, са већом 
заступљеношћу декоративних форми ниских лишћара и 
четинара и цветних врста. Високи лишћари су 
заступљени у дрворедима у свим улицама. Дрвореде 
чине стабла различитих врста, старости и виталности. 
У Видовданској улици формиране су зелене баштице у 
оквиру којих су задржане саднице постојећег дрвореда. 

Зеленило на скверу између улица Видовданске и 
Топличине је део Трга младих а чини га дрворед и 
солитерна стабла платана и жардињере са ниским 
формама четинара и жбуњем. 

Зеленило у стамбеним зонама је заступљено углавном 
у окућницама индивидуалних стамбених објеката. 

 

ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја произилази 

из планског основа и општих циљева израде плана: 
 
 Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења 

подручја плана са одредбама Закона о планирању и 
изградњи 

 Одређивање детаљне намене простора 

 Одређивање површина јавне намене 

 Рационализовање коришћења земљишта и 

комуналне инфраструктуре 
 Повећање квалитета становања и квалитета 

осталих намена у обухвату плана 
 Повећање енергетске ефикасности објеката и 

заштита простора 
 Стварање услова за решавање правно-

имовинских односа 
 
Становање (вишепородично и породично) је 

планирана намена у оквиру планског подручја. Планом 
се омогућава изградња објеката допунских, односно 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности и јавних функција. 

Просторна и функционална организација Планом 
обухваћеног подручја проистекла је из развојних 
циљева града дефинисаних вишим планским 
документима као и потребом за усклађивањем намене 
грађевинског подручја са захтевима тржишта. 

Концепција уређења простора се заснива на 
функционалној подели подручја Плана на целине, 
односно блокове са расподелом основних намена у 
блоку, према положају у односу на карактер постојећих 
и планираних саобраћајница, положају у оквиру самог 
Плана, односу према контактним зонама, потребом за 
функционално међусобним повезивањем свих 
планираних садржаја. 

Подцелина 1.1.4. обухвата најужи градски центар у 
оквиру кога је реализовано вишепородично становање 
са компатибилним наменама (комерцијалне делатности, 
јавне функције). 

Урбанистичка подцелина 1.4.2. је по намени 
одређена за становање – вишепородично и породично 
уз које су комерцијалне делатности одређене као 
допунска делатност, а јавне функције као пратећа. 

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
На основу стечених услова и планских решења, 

подручје које се разрађује Планом подељено је на 
урбанистичке поцелине и блокове, а у складу са 
планираном организацијом и наменом простора.  
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Урбанистичка подцелина 1.1.4. – блок А1 

 
Претежна намена: Вишепородично становање 

(тип ВС-01, ВС-02) 
Допунска намена: Комерцијалне делатности (тип 

КД-02), јавне функције 
Пратећа намена: Комерцијалне делатности (тип 

КД-01, КД-02, КД-041) јавне 
функције 

Спратност:                           П+3, П+11 (реализовано) 

Индекс заузетости: 50 
Тип изградње: Слободностојећи објекат, 

прекинути низ, непрекиути низ 

 

Урбанистичка подцелина 1.1.4. – блок А2 

 
Претежна намена: Вишепородично становање - 

реализовано 
Допунска намена: Комерцијалне делатности (тип 

КД-02) 
Пратећа намена: Комерцијалне делатности (тип 

КД-01, КД-02) јавне функције 
Спратност:                           П (реализовано), П+6 

(реализовано) 
Индекс заузетости: 50 

Тип изградње: Слободностојећи објекат 

 

Урбанистичка подцелина 1.4.2. – блок Б1 

 
Претежна намена: Вишепородично становање (тип 

ВС-01, ВС-02), породично 
становање ( тип ПС-01, ПС-02) 

Допунска намена: Комерцијалне делатности (тип 
КД-02), јавне функције 

Спратност:                           П+3 

Индекс заузетости: 50 
Однос становање/ 
пословање 

70/30 

Тип изградње: Слободностојећи објекат, 
прекинути низ 

 

Урбанистичка подцелина 1.4.2. – блок Б2 

 

Претежна намена: Вишепородично стано-вање 

(тип ВС-01, ВС-02), породично 

становање (тип ПС-01, ПС-02) 

Допунска намена: Комерцијалне делатности (тип 

КД-02), јавне функције 

Спратност:                           П+3 

Индекс заузетости: 50 

Однос 
становање/пословање 

70/30 

Тип изградње: Слободностојећи објекат, 

прекинути низ 

Урбанистичка подцелина 1.4.2. – блок Б3 
 

Претежна намена: Вишепородично становање 
(тип ВС-01, ВС-02), 
породично становање (тип 
ПС-01, ПС-02) 

Допунска намена: Комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 

Спратност:                           П+3 
Индекс заузетости: 50 
Однос 
становање/пословање 

70/30 

Тип изградње: Слободностојећи објекат, 
прекинути низ 

 
 

Урбанистичка подцелина 1.4.2. – блок Б4 
 

Претежна намена: Вишепородично становање 
(тип ВС-01, ВС-02), 
породично становање ( тип 
ПС-01, ПС-02) 

Допунска намена: Комерцијалне делатности 
(тип КД-02) 

Спратност:                           П+3 
Индекс заузетости: 50 
Однос 
становање/пословање 

70/30 

Тип изградње: Слободностојећи објекат, 
прекинути низ 

 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 

простора Плана се заснива на принципима одрживог 
развоја у складу са основним правцима просторног 
развоја града, општом наменом простора као основним 
функционалним садржајима, наменом простора за јавно 
и остало грађевинско земљиште, поделом на 
урбанистичке целине према њиховим основним 
карактеристикама, ближим условима и правилима за 
примену Плана, билансима површина основних 
утврђених намена простора, регулационим и техничким 
решењима система саобраћаја и осталих 
инфраструктурних система, начином организације и 
заштите животне средине. 

Дефинисањем регулације у границама Плана као и 
унапређењем развоја инфраструктурних система и 
објеката постиже се ефикасније функционисање и 
рационалније коришћење грађевинског земљишта. 

Подручје у обухвату Плана је у највећем делу 
изграђено тако да се новопланирани објекти требају 
градити у складу са свим важећим прописима и 
стандардима за захтевани тип изградње. 
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2.3. Биланс површина 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

намена површина 
Урб. подцелина 1.1.4. Урб. подцелина 1.4.2. укупно 

А1 А2 Б1 Б2 Б3 Б4  

Површина блока (м2) 35.137 40.875 24.388 37.917 27.595 25.835 191.747 

Површина под 

објектима (м2) 
6.690 16.325 9.024 12.892 8.830 10.334 64.095 

Индекс заузетости (%) 19.04 39.94 37.00 34.00 32.00 40.00 33.43 

БРГП (м2) 24.180 69.927 20.754 25.783 19.427 20.668 180.740 

Становање (м2) 7.254 55.942 14.528 18.048 13.599 14.468 123.838 

Комерц. дел., јавне 

функције 
16.926 13.985 6.226 7.735 5.828 6.200 56.901 

Зелене и слободне 

површине, паркинзи 

(м2) 

8.273 9.495 - - - - 17.768 

Саобраћајнице 
(м2) 8.440 11.311 5.309 6.797 5.104 6.064 43.025 

(%) 23.35 27.67 21.77 17.92 18.50 23.47 22.44 

Број домаћинстава 97 861 145 241 181 193 1.718 

 

 

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ 

намена површина 
Урб. подцелина 1.1.4. Урб. подцелина 1.4.2. укупно 

А1 А2 Б1 Б2 Б3 Б4  

Површина блока (м2) 35.137 40.875 24.388 37.917 27.595 25.835 191.747 

Површина под 

објектима (м2) 
7.220 16.325 9.755 15.167 11.038 10.334 69.839 

Индекс заузетости (%) 19.04 39.94 40.00 40.00 40.00 40.00 36.42 

БРГП (м2) 27.810 72.254 29.266 45.500 33.114 31.002 238.946 

Становање (м2) 8.343 57.803 20.486 31.850 23.180 21.701 163.363 

Комерц. дел., јавне 

функције 
19.467 14.451 8.780 13.650 9.934 9.301 75.582 

Зелене и слободне 

површине, паркинзи 

(м2) 

8.273 9.495 - - - - 17.768 

Саобраћајнице 
(м2) 8.440 11.311 5.309 7.337 5.104 6.064 43.565 

(%) 23.35 27.67 21.77 19.35 18.50 23.47 22.72 

Број домаћинстава 128 889 273 425 309 289 2.314 

 
 
 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина 

и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

Урбанистички услови за уређење површина и 
објеката јавне намене дефинисани су у поглављу 3. 
Правила грађења. 
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2.4.1. Опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте 

 
У оквиру Плана опредељене су површине за јавне 

намену и то за: 
- све саобраћајнице 
- све пешачке комуникације у профилу саобраћај-

нице (тротоари) 
- све локације за паркирање у партеру 
- тргови 
- јавне зелене површине 
 
Приближна површина јавног земљишта износи- 

6ха 34ара 77м2. 
 
2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (ул. Косовска) 

се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2290/2 и 
926/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (ул. Немањина) 
се састоји од дела катастарске парцеле бр. 839/1 и 
целих к.п. бр.: 2319 и 839/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (Кожетински 
поток) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 910/8 
и целе к.п. бр. 911.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (ул. Обилићева) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 910/1 и 
846 и  целе к.п. бр. 844 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (Трг Косовских 
јунака и ул. Видовданска) се састоји од делова 
катастарских парцела бр.: 724/1 и 725 и целих к.п. бр.: 
791/1, 2313, 2314, 860, 861, 862 и 2315  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (ул. Мајке 
Југовића) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
2317/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (ул. Косовска) 
се састоји од делова катастарских парцела бр. 1468/1, 
1461 и 2326  и целе к.п. бр. 1443/3.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (ул. Топличина) 
се састоји од дела к.п. бр. 1542 и целих катастарских 
парцела бр.: 2329, 1526/3, 1526/4, 1521/2, 1520/2, 
1535/2, 1518/3, 1517/2, 1543/2, 1544/2, 1545/2, 1546/2 и 
1547/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (ул. Веселина 
Николића) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
1495/1 и целе к.п. бр. 2327.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (ул. 
Обилићева) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
2328.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (ул. Топличина 
и Трг) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 1656 и 
целе к.п. бр. 1655.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (ул. 
Косанчићева) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 2318, 863/3, 899, 898/2, 1628, 1625 и 
1624/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарских парцела бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 16 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарских парцела бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 17 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 18 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 19 (Кожетински 
поток) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 
1506, 1507/2, 1516, 1496/2, 1496/1, 1495/1, 1495/2, 
1494/6, 1481 и 1480 и целих к.п. бр.: 1497, 1496/4 и 
1514/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 20 (ул. Чолак 
Антина  се састоји од целе к.п. бр. 761/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 21 (Паркинг иза 
биоскопа) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
761/1 и целе к.п. бр. 776. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 22 (Трг испред 
биоскопа) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
761/1 и целе к.п. бр. 758. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 23 (Пасаж) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 757/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 24 (Паркинг) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 752, 757/2, 
757/1 и 751. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 25 (Главни пасаж) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 729, 730, 
746/3, 746/4 и 746/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 26 (Паркинг) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 730, 746/3, 
746/2, 734, 732/1, 732/2, 731 и 728 и целе к.п. бр. 733. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 27 (Пасаж) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 734 и 
732/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 28 (ул. Таковска) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2330, 
724/1 и 724/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 29 (Паркинг) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 30 (Паркинг) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/3. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 31 (Паркинг) се 
састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/3 и целе 
к.п. бр. 880. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 32 (Постојећи 
парк) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 863/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 33 (ул. Топли-
чина) се састоји од делова катастарских парцела бр.: 
1622/3, 1622/4, 1623/4, 1623/3, 1624/1, 1621 и 1624/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 34 (ул. Веселина 
Николића) се састоји од делова катастарских парцела 
бр.: 1493/2 и 1493/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 35 (Новопро-
јектована улица) се састоји од делова катастарских 
парцела бр.: 1508/1 и 1509/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 36 (Пасаж-Бетекс) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 863/4 и 
1654/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 37 (ул. Кајмак-
чаланска) се састоји од делова катастарских парцела 
бр.: 1637/1, 1638/2, 1638/1, 1638/3 и 1639. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 38 (ул. Газимес-
танска - део) се састоји од делова катастарских парцела 
бр. 2296 и 839/1 и целе к.п. бр. 854. 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из ГУП-а 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је улицом Чолак Антиној (са североисточне 
стране), улицом Немањином (са северозападне стране), 
делом улице Косовске (са југозападне стране) и улицом 
Топличином  (са југоисточне стране). 

Генералним урбанистичким планом улица 
Видовданска и улица Косовска су дефинисане као 
делови примарне саобраћајне мреже града Крушевца, 
улица Топличина и улица Обилићева су дефинисане 
као делови секундарне саобраћајне мреже града 
Крушевца, док је део улице Мајке Југовића (од улице 
Косанчићеве до улице Косовске) дефинисан као 
пешачка зона саобраћајне мреже града Крушевца. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улица Видовданска је 

средишња саобраћајница за посматрани простор, 
којима се одвија аутобуски саобраћај, док све остале 
улице служе као приступне саобраћајнице и за 
одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 3. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Како је простор обухваћен овим Планом у ширем 

центру града, поменутим улицама се не одвија 
транзитни саобраћај. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да све ободне и све остале улице 
задржавају са постојећим габаритима, осим дела улице 
Бате Паскаљевића (од улице Топличине до улице 
Кајмакчаланске) за једносмеран саобраћај ширине 3,5 
метара, са једностраним тротоаром минималне ширине 
0,75 метара. 

Планом је превиђена једна нова саобраћајница - 
продужетак улице Кајмакчаланске (од улице 
Обилићеве до улице Бате Паскаљевића) за двосмеран 
саобраћај са две саобраћајне траке и то ширине 
коловоза 5,5м, са једностраним тротоаром ширине 1,5 
метара. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

улицом Видовданском. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем и планираним 
бициклистичким тракама у Видовданској улици. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.), као и 
пешачка зона у делу улице Мајке Југовића и пешачка 
зона у делу улице Бате Паскаљевића. 

 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем ГУП-
у, Правилницима и нормативима. 

На подручју плана налази се 5 вануличних 
паркиралишта (два са прилазом из улице Косанчићеве 
и три са прилазом из улице Чолак Антине). 

 
2.5.1.3. Нивелација терена 
 
Све постојеће саобраћајнице, тротоари, платои, 

манипулативне и остале јавне површине задржавају се 
са постојећим апсолутним котама, већ дефинисаним 
подужним и попречним падовима и денивелацијама. 

Новопланирана саобраћајнице као наставак 
Кајмачаланске улице до улице Бате Паскаљевића 
дефинисана је подужним падом на одређеној дужини 
између референтних тачака осовине коловоза и 
апсолутним планираним котама на раскрсницама. 

Проширење коловоза у улици Бате Паскаљевића у 
нивелационом смислу биће у нивоу са већ постојећим 
асфалтом или бехатоном са истозначним попречним 
падон као и тренутни постојећи коловоз. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
У свим саобраћајницама у којима димензија 

цевовода не одговара захтевима противпожарне 
заштите (димензија цевовода мања од ф100 мм), 
планира се реконструкција водоводне мреже и замена 
цевовода. У новопланираној саобраћајници, наставку 
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Кајмакчаланске улице се планира изградња водоводне 
мреже. 

На уличној водоводној мрежи је потребно 
поставити довољан број противпожарних, превасходно 
надземних хидраната, а у свему према условима 
противпожарне заштите објеката који се налазе у 
обухвату плана. 

 
Услови изградње 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

 мора се градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени, 

 мора се обезбедити апсолутна 
водонепропусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева са 
једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Задржава се постојеће стање, с тим што се у 

новопланираној улици планира изградња уличног 
колектора. Минимална димензија колектора износи 
ф200 мм. 

Правила грађења 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају 
се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен загађења); 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

 отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих парцела 
није могуће отпадне воде одвести гравитационо било 
због недовољне дубине постојећих колектора или због 
нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних 
вода извести канализацијом под притиском; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора 200мм; 

 уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се не 
предвиђа отпадне воде са парцела се могу одводити до 
непропусних септичких јама које се постављају у 
оквиру парцеле. Ове јаме се морају празнити и 
материјал из њих одводити на за то предвиђену градску 
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депонију (препорука је да се ове јаме граде као објекти 
са више комора – најмање две); 

 могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са које 
се одводе (из ових постројења је могуће пречишћене 
воде упуштати у оближње водотоке или јаркове, 
канале, а контролу квалитета пречишћене воде 
поверити надлежној организацији. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 
У саобраћајницама у којима није изграђена 

атмосферска канализација се планира изградња нових 
атмосферских колектора са прикључцима на постојећи 
канализациони развод. Димензионисање атмосферске 
канализације се врши хидрауличким прорачуном, а 
минимална димензија колектора износи ф300 мм. 
Изградња атмосферске канализације се планира у 
саобраћајницама: Косовској, делу Обилићеве улице, 
Кајмакчаланској и новопланираној саобраћајници. 

 
Правила грађења 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру саме 
парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 

природних или вештачких ретензија са контролисаним 
испустом у канализациону мрежу; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 50м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора ф250мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 
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n
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где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 

 

На основу претпостављених површина новопланираних 

пословних објеката, потребна је једновремена снага  
 
Pj = 5139,32 kW 
 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
5139,32kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 6 (шест) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 
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Услови градње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим    техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака.Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови 
који служе искључиво за потребе електродистрибуције 
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима 
на најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у 
исти ров и телекомуникационог кабла за потребе 
даљинског управљања трансформаторских станица које 
повезује кабл. 

Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви  гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

�0,8м у насељеним местима 
�1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате  
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елемен-
тима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 
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При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши 

се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити 
мања од 0,80 м. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекому-
никационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуни-
кационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90◦ а најмање 30◦. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 
од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

- Дозвољено је паралелно вођење телеко-
муникационог кабла и гасовода на међусобном размаку 
од најмање 0,4 м. 

- Од регулационе линије зграда телекомуни-
кациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

замену постојећих инсталација градског топлифи-
кационог система на подручју обухваћеном планом. 
Напајање будућих објеката топлотном енергијом са 
система даљинског грејања на подручју плана могуће је 
извести из топловодних комора. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана поред постојеће планирана је и 
изградња нове трасе диструбутивног гасовода од 
полиетиленских цеви. Положај планиране трасе 
дистрибутивног гасовода дат је у графичком прилогу. 
На тај начин је омогућен једноставни прикључак на 
дистрибутивни гасовод. 

 

2.6. Услови за уређење зеленила 
 
Зелене површине у оквиру плана чине део система 

градског зеленила и од изузетног су значаја с обзиром 
на положај и евидентан недостатак зеленила у ужој 
градској зони.  

Планом се не планирају нове парковске површине, 
па је неопходно учешће зеленила повећати 
побољшањем квалитета постојећег, већим учешћем 
високих двенастих врста, уређењем стамбених зона и 
тачкастог зеленила. 

Постојећим зеленим површинама, на подручју 
Плана, не може се мењати намена. 

На подручју које обухвата План заступљено је 
зеленило јавног и ограниченог коришћења. 

 
Зеленило на јавним површинама - зеленило јавног 

коришћења 
 
Мрежу зеленила на подручју Плана чине углавном 

површине јавног коришћења, тргови, скверови, 
линеарно зеленило и зеленило у стамбеним зонама.  

 
Општи урбанистички услови: 
 
За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 
уређена површина на јавним површинама, са засадом 
дрвећа, жбуња, цвећа и траве која може зависно од 
намене да садржи и различите елементе пејзажно-
архитектонске елементе. 

Зелене површине јавног коришћења морају бити 
доступне и особама са посебним потребама. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфра-
структуром, опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
А) Зеленило тргова и скверова 
 
Зеленило на тргу и скверу је декоративно зеленило 

у функцији основне намене. Осим декоративне улоге, 
зеленилом се остварују повољнији микроклиматски, 
као и услови за одвијање редовних активности. 
Постојећи тргови и скверови се задржавају и даље 
уређују и опремају.  

На локацијама за нове скверове који се могу 
обезбедити у склопу пешачких зона, нових 
саобраћајница и сл., уређење планирати на основу 
величине и положаја. Могу се организовати као 
простори за одмор, игру или као архитектонско-
пејзажни елементи са скулптурама, фонтанама, 
цветним елементима и сл. 
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За постојеће и планиране тргове и скверове, осим 
општих, важе и следећи урбанистички услови: 

 
Зеленило јавног коришћења у оквиру тргова и 

скверова планирати као део архитектонско-пејзажне 
целине у складу са наменом, величином и положајем, 
као и његовом улогом у простору. 

Зеленило тргова и скверова планирати пре свега 
као зеленило високе декоративности, стилски, тематски 
и колоритно усклађено са архитектуром и урбаним 
мобилијаром. 

На трговима и скверовима није дозвољена 
изградња спортских терена и игралишта осим 
монтажних за потребе хуманитарних, тематских, 
промотивних и сличних манифестација. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

Линеарно зеленило врши заштитну функцију 
(аерација, смањење буке и загађења) и смањује 
дефицит зеленила у централном делу града. Не мање 
важна је и улога у естетском обликовању улице а самим 
тим и целокупног градског простора.  

Планира се упоредо са планирањем градских улица 
како би се ускладила ширина профила и распоред 
уличних инсталација. 

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може 
обогатити мобилним дрворедом, вертикалним 
зеленилом, цветним аранжманима и сл.  

 
За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоред 
уличних инсталација. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који оштећује застор, као и 
врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте које 
имају отровне делове или изазивају алергије. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

Вертикално зеленило се може садити на фасадама 
или канделабрима и сл. 

На кружном току се може организовати зеленило 
са одговарајућим мобилијаром, уколико не угрожава 
безбедност саобраћаја  

 
В) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило стамбених објеката, предбаште и мање 
зелене површине парковског карактера.  

Зеленило стамбених зона за јавно коришћење треба 
да садржи елементе за свакодневни боравак на 

отвореном, игру деце, рекреацију ( терени за мале 
спортове) и одмор. Садржаји треба да буду одвојени у 
микролокацијама према узрасту корисника и начину 
коришћења. Мање просторе између зграда, предбаште, 
равне кровове и фасаде треба искористити за 
формирање декоративног зеленила и самим тим 
повећање његовог укупног учешћа и значаја за 
стамбени блок. 

 
Г) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запуштене 
али се реконструкцијом и ревитализацијом могу 
уредити тако да се користе за краткотрајни одмор, игру 
деце, боравак на отвореном и сл. зависно од положаја и 
величине. 

 
Зеленило на површинама остале намене - зеленило 

ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру јавних функција (објекти 

администрације, културе и социјалне заштите) и 
комерцијалних делатности је зеленило ограниченог 
коришћења.  

Зеленило у склопу ових објеката планира се у 
функцији основне намене објекта, односно простора. 
Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и 
архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чине значајну 
површину за формирање зеленила, па их у том смислу 
треба посматрати као један од елемената система 
градског зеленила. Размештај индивидуалних 
стамбених зона, односно окућница на великој 
површини на подручју Плана који пружа могућност 
квалитетног подизања и неговања декоративних врста у 
индивидуалним двориштима, представља основну 
вредност ове категорије зеленила у погледу заштите 
животне средине и естетског доживљаја града. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

 
2.7. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне кана-
лизације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 
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2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 
подручја  

 
2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
Валоризација објеката, целина, слободних 

простора, ликовних, амбијенталних и других 
вредности, археолошких локалитета и знаменитих 
места у ужем и ширем градском подручју Крушевца 
одређује основне принципе и режим заштите целина и 
појединачних објеката, а приступ је, донекле, условљен 
и основном поделом на заштићене и евидентиране 
објекте са утврђеним споменичким својствима. 

Циљ за стварање зона уже, или шире заштите 
објеката, целина и амбијената огледа се, пре свега, у 
потреби остварења заштите непосредног окружења 
споменичких целина, односно заштићених објеката ван 
зона заштите. Уређење ових простора подразумева и 
могућност нове изградње, уз планерски и 
пројектантски приступ који одговара мерилима 
амбијента; поред тога, ово подручје треба да обезбеди 
интегритет оних целина које су већ нарушене 
пропадањем појединих објеката или неконтролисаном 
изградњом нових. 

Основна начела у погледу утврђивања садржаја и 
функција споменичких објеката и целина, уз њихову 
ревитализацију и примену мера техничке заштите, 
дефинишу узајамно равноправан однос нових потреба и 
потреба које произилазе из споменичких вредности, уз 
изричито одбацивање намена које могу да деградирају 
заштићене објекте, зоне и амбијенте. 

 
Утврђена културна добра 
 
1. Симића кућа у Улици мајке Југовића; СК од 

великог значаја 
2. Зграда уметничке галерије у Улици мајке 

Југовића; СК 
3. Споменик косовским јунацима; СК 
 
Добра која уживају предходну заштиту 
 
1. Обретење главе Цара Лазара (зидна сл. 

композиција) у згради Дома синдиката на Тргу 
Косовских јунака бр. 6 

2. Зграда позоришта и Културног центра у Видов-
данској ул. бр. 26 (КП 1654/1) 

3. Кућа у Косанчићевој бр. 30 (КП 1628) 
4. Зграда Народног универзитета у Косанчићевој 

улици бр. 4 (КП 898) 
5. Кућа у Косанчићевој улици бр. 2 (КП 899) 
6. Зграда у улици Мајке Југовића бр. 1 (КП 900/1) 
7. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 3 (КП 900/2) 
8. Кућа у ул. Мајке Југовића бр. 7 (КП 901/3) 
9. Историјски Архив у улици Мајке Југовића бр. 6 

(КП 848/4) 
10. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 14 (КП 843/1) 
11. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 11 (КП 903) 
12. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 24 (КП 917) 
13. Кућа у улици Мајке Југовића бр 28 (КП 921/2) 
14. Кућа у улици Мајке Југовића бр. 37 (КП 1417) 

15. Зграда на углу улица Мајке Југовића бр. 19 и  
     Обилићеве бр. 20 (КП 1501/1) 
16. Кућа у Обилићевој улици бр. 22 (КП 1501/2) 
17. Кућа у Обилићевој улици бр. 24 (КП 1502) 
18. Кућа у Обилићевој улици бр. 27 
19. Кућа у Обилићевој бр. 30 (КП 1504) 
20. Кућа у Обилићевој улици 36 а (КП 1507/2) 
21. Кућа у Обилићевој ул. бр. 36 (КП 1507/1) 
22. Зграда у Кајмакчаланској улици бр. 2 (КП 1637) 
23. Кућа у Кајмакчаланској улици бр. 9 (КП 888/2) 
24. Кућа у Обилићевој улици бр. 44 (КП 1510) 
25. Кућа у Обилићевој улици бр. 56 (КП 1513) 
26. Кућа у Обилићевој улици бр. 58 (КП 1514/1) 
27. Кућа у Обилићевој улици бр. 60 (КП 1515/1) 
28. Зграда у Топличиној улици бр. 14 (КП 1622/1) 
29. Кућа у ул. Веселина Николића бр. 42  
     (КП 1447/3) 
30. Кућа у ул. Веселина Николића бр. 49 
31. Зграда на углу Немањине 7 – 13 и  
      Обилићеве бр. 1 
 
Просторне целине под претходном заштитом 
 
На простору Плана дефинисана је просторна 

Целина Обилићева која садржи већину објеката под 
претходном заштитом и која чини амбијент заштићене 
градње. Целина је формирана тако да садржи групације 
објеката са споменичким својствима, тако да је 
неопходно да свака интервенција и нова градња буде, 
поред осталих, дефинисана и конзерваторским 
условима надлежне службе заштите. 

Целина Обилићева, обухвата Улицу Обилићеву са 
делом Мајке Југовића, до Гимназије и зграде 
Културног центра. 

 
Смернице за спровођење плана 
 
Основне смернице Плана треба да дефинишу (већ 

наведене) циљеве заштите и да обавежу доносиоца 
Плана да их спроведе кроз израду Планова детаљне 
регулације.  

У просторном погледу, то значи да мере заштите 
налажу континуирани рад на евиденцији, истраживању 
и валоризацији појединих објеката, споменичких и 
амбијенталних целина, знаменитих места и других 
вредности културне баштине. Приликом будуће израде 
регулационих планова, односно урбанистичких 
пројеката за поједине зоне, треба наставити рад на 
детаљној валоризацији евидентираних објеката и 
целина градитељског наслеђа, који се налазе у зонама 
планирања и који ће се на погодан начин, интегрисати 
у савремен живот, уз утврђивање одређених мера 
правне и техничке заштите, као и ревитализације. 

Посебан третман заштићених зона, кроз опште 
мере заштите обухвата: 

 очување аутентичности објеката и простора у 
границама заштите; 

 уклањање неодговарајућих објеката и садржаја; 
 спровођење мера правне и техничке заштите, 

подразумевајући конзерваторске и рестаураторске 
интервенције код објеката који су угрожени, односно 
код којих су преправкама умањене споменичке 
вредности; 
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 стварање неопходних услова за савремено 
коришћење објеката; 

 евентуалну изградњу нових објеката у зонама 
заштите, на основу и у оквирима регулационих 
планова, урбанистичких пројеката и програма 
ревитализације, изграђених у складу са Генералним 
планом; 

 забрану рушења заштићених и евидентираних 
објеката, без обзира на њихово грађевинско стање; 

 асанацију и адаптација у складу са савременим 
потребама, али уз поштовање режима заштите и 
претходно утврђених конзерваторских услова од стране 
надлежне службе заштите; 

 обрада слободних простора и површина, који 
сачињавају одређене амбијенте такође треба да се 
обухвати плановима нижег реда. 

 према дефинисаним границама археолошких 
зона, обавезно археолошко праћење земљаних радова, 
односно систематска или заштитна (претходна) 
археолошка истраживања уз следеће одреднице:  

 За споменик културе од изузетног значаја и 
његову заштићену околину надлежан је искључиво 
Републички завод за заштиту споменика; 

 За радове било које врсте на споменику културе 
од изузетног значаја и његовој заштићеној околини, 
морају се прибавити услови и сагласност Републичког 
завода за заштиту споменика културе;  

 Забрањује се неовлашћено копање на 
археолошким локалитетима, одношење камена и земље 
као и прикупљање археолошког материјала са 
локалитета; 

 Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материјала, складиштење материјала и 
стварање дивљих депонија; 

 Извођење грађевинских радова и промене 
облика терена, дозвољавају се само након обезбеђених 
археолошких истраживања, уз адекватну презентацију 
налаза; 

 На месту случајног налаза и на парцелама које 
се граниче са археолошким локалитетима обезбедити 
стручни надзор (стручно лице археолог) приликом 
извођења земљаних радова; 

 Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на до сада непознат 
археолошки локалитет (добро које уживају претходну 
заштиту закона) Извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе;  

 Извођач/Инвеститор је у обавези да предузме 
мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен 
и да се сачува на месту и положају у коме је откривен; 

 Даље извођење грађевинских радова и промена 
облика терена могу се дозволити након претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сагласност службе 
заштите; 

 Трошкове истраживања, конзервације, чувања, 
публиковања и излагања добра које ужива претходну 
заштиту, све до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите, сноси Инвеститор. 

Смерницама за спровођење мера техничке заштите 
објеката и амбијената у заштићеним зонама посебно се 
утврђује обавеза примене аутентичних материјала, 

архитектонских детаља и техника грађења, и то код 
свих интервенција које могу да угрозе, или деградирају 
споменичка својства објекта. 

Саставни део документационе основе су Мере 
техничке заштите за ПГР „Центар“ и графички прилог 
Заштите градитељског наслеђа, које је израдио Завод за 
заштиту споменика културе Краљево, за потребе ПГР-
а, марта 2016.г. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
Подручје Плана се не налази унутар заштићеног 

природног добра за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, не налази се у просторном обухвату 
еколошких мрежа , нити у простору евидентираних 
природних добара.  

 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
За предметни план надлежно Одељење је у складу 

са Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, донело Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја за ПДР „Центар 3“ на 
животну средину (Службени лист града Крушевца, бр. 
15/2016). 

Концепт заштите животне средине заснива се на 
предузимању акција и мера, у циљу умањења 
потенцијалних облика загађивања и успостављања 
мониторинга и контроле. 

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“, подручје 
у обухвату Плана припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону.  

Ове целине карактерише разноврсност намена: 
становање средњих и већих густина, јавне функције, 
пословање, комерцијалне делатности, културно-
историјске целине и сл.   

Опште мере заштите у оквиру централне градске 
зоне односе се на забрану изградње или  обављања 
делатности, које би својом наменом угрозили животну 
средину (воду, ваздух, земљиште или које производе 
буку и непријатне мирисе). Такође, није дозвољена 
активност или изградња која би могла да наруши 
основне услове живота суседа, или да угрози сигурност 
суседних зграда. Побољшање квалитета ваздуха 
спроводи се адекватним озелењавањем површина и 
успостављањем мониторинга квалитета ваздуха и буке 
у складу са програмом праћења стања.   

Опште мере заштите животне средине произилазе 
из планираних намена и подразумевају: 

 поштовање прописаних правила уређења и 
правила грађења;   

 прикључење свих објеката на комуналну 
инфраструктуру, посебно канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водама и отпадом;  

 обавезно озелењавање и пејзажно уређење 
слободних површина уз примену адекватних врста које 
нису алергене ни инвазивне; 

 рационално коришћење енергије, употребу 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности при изградњи свих објеката; 
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 мере заштите животне средине обавезно се 
примењују код урбанистичко - архитектонске разраде 
локација и реализацији пројеката;  

 обавезно је преко надлежног органа 
спровођење поступка процене утицаја и израда студије 
процене, за пројекте који могу утицати на животну 
средину, у складу са Законом о процени утицаја и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину.  

 
Заштита ваздуха   
 
На подручју плана заштита ваздуха обухвата мере 

превенције и контроле емисије загађујућих материја из 
свих извора загађења (покретних и стационарних), како 
би се минимизирали негативни ефекти на животну 
средину и здравље становништва: 

 подстицање коришћења обновљивих извора 
енергије и енергетске ефикасности; 

 смањење индивидуалних котларница и ложишта, 
коришћење система централизованог снабдевања 
енергијом и ширење гасификационог система;  

 очување зелених површина, уз обавезно 
озелењавање слободних површина; 

 поштовање урбанистичких параметара, однос 
изграђених и слободних површина и карактера изграње;   

 целине и локације за урбанистичко - 
архитектонску разраду, потребно је детаљно 
анализирати у смислу еколошког потенцијала, утицаја 
на контактне зоне, у односу на проветравање, осунчање 
и процентуалну заступљеност зелених површина. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са наменом простора и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: 
 тихе зоне – заштићене целине и зоне са 

прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току 
дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена 
употреба извора буке који могу повисити ниво буке. 
Оне обухватају: зоне индивидуалног становања, зоне 
спорта и рекреације, зелених површина, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
локације, објекте здравства; 

 обавеза формирања линијског зеленила, 
бициклистичких стаза, где услови регулације то 
дозвољавају и озелењавање слободних и паркинг 
површина; 

 они који обављањем делатности могу утицати 
на повећање нивоа буке у животној средини, дужни су 
да спроведу адекватне мере звучне заштите при 
пројектовању, грађењу и реконструкцији у складу са 
посебни прописима; 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања, као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 обавезно је мерење нивоа буке у животној 
средини и праћење утицаја појединих делатности на 
интензитет буке, преко надлежних органа и 
информисање јавности о стању буке.  

Заштита вода 
 
Заштита вода обухвата квалитет површинских и 

подземних вода и мониторинг, у циљу спречавања 
погоршања стања вода: 

 адекватно одвођење отпадних вода по 
усвојеном сепаратном систему;  

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и прикључење свих објеката на 
канализациону мрежу; 

 евакуацију атмосферских вода извршити на 
безбедан начин – по потреби изградњом сепаратора 
(таложника) уља и масти, уз одговарајући третман пре 
упуштања у јавну канализацију;  

 носиоци пројеката и оператери генератори 
отпадних вода, који отпадне воде испуштају у јавну 
канализацију од надлежног органа прибављају посебно 
одобрење о испуштању отпадних вода у јавну 
канализацију. 

 
Заштита земљишта 
 
Мере заштите обухватају рационално и одрживо 

коришћење грађевинског земљишта:  
 поштовање дефинисаних урбанистичких 

параметара, у складу са планираном наменом и 
обавезно процентуално учешће слободних и зелених 
површина; 

 забрањено је одлагање отпада и изливање 
отпадних вода, као и обављање делатности или било 
које активности, која може да загадити земљиште.  

 
Управљање отпадом 
 
Поступање са отпадом у складу са локалним 

планом управљања отпадом, постављање одговарајућег 
броја судова на адекватним локацијама и сакупљање, 
транспорт и одлагање отпада организовано преко 
надлежног комуналног предузећа:  

 свака зграда или група зграда у оквиру блока, 
обезбеђује простор за постављање судова (контејнери, 
канте) за сакупљање отпада, који треба да задовоље 
хигијенске и естетске захтеве и захтеве свих корисника 
јавних површина;  

 ближом разрадом локација и пројектном 
документацијом обезбедити простор за довољан број 
судова за све врсте отпада (принцип примарне 
селекције), одговарајућу подлогу и транспорт преко 
надлежног комуналног предузећа;  

 на локацијама окупљања и јавним просторима 
(скверови, паркови, платои, паркинзи, пешачке 
комуникације и сл.) за комунални отпад постављају се 
корпе/канте за смеће; 

 у зонама породичног становања за типску канту 
зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити до 0,5m² површине, која испуњава услове 
одржавања хигијене и неометаног приступа;  

 објекти који имају туристичку, спортско-
рекреативну и комерцијално-услужну намену, морају 
имати посебне просторије за привремено одлагање 
комуналног отпада. Величина просторије се утврђује 
према броју корисника, а приступ овом простору мора 
бити повезан на приступни пут (преко рампе за приступ 
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комуналног возила). Просторије се налазе у оквиру 
објеката као засебне, без прозора, са електричним 
осветљењем, са точећим местом за славину, 
холендером и Гајгер-сливником са решетком; 

 стандард за сакупљање отпада карактеристика 
комуналног отпада је суд - контејнер, запремине 1100 
литара, габарита 1,5х1,2m. Апроксимативно, један 
контејнер се поставља на 800м2 корисне површине или 1 
контејнер на 1000m2 бруто површине пословног 
простора, односно 1 контејнер на 15 стамбених јединица. 
За сваки контејнер потребно је обезбедити око 2m² глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са решеним 
одвођењем атмосферских оцедних вода. Ови простори 
треба да су обележени и приступачни за возила и раднике 
јавне хигијене (ручно гурање контејнера не дуже од 15м 
по равној подлози), са подлогом од тврдог материјала и 
могућношћу чишћења и прања; 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, пластика) 
рециклабилни отпад прикупља се у посебним 
контејнерима (жичани за папир, картон, пластику, 
затворени контејнери за стакло и сл.).  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења: 
 није дозвољено планирање и постављање 

уређаја и припадајућег антенског система базних 
станица мобилне телефоније на објектима: болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа, простора дечијих 
игралишта (удаљеност од парцеле не може бити мања 
од 50м); 

 за реализацију објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр.114/08).  

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
Обавезе носиоца пројекта, примена  општих мера 

заштите животне средине, посебно мера које се односе 
на заштиту вода, ваздуха и заштиту од буке: 

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења, адекватно 
одвођење атмосферских вода и формирање заштитног 
зеленог појаса; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
Јавне подземне гараже 
 
Применити важеће техничке норме и стандарде 

који су прописани за изградњу, коришћење и 
одржавање ове врсте објеката: 

 Систем вентилације са одговарајућим бројем 
измена у јединици времена и обимом уноса свежег 
ваздуха; информациони систем, аутоматске контроле и 
дојаве и видео надзора и др..  

 Приликом планирања отвора вентилационих 
канала и значајне генераторе буке и вибрација, који се 
планирају на крову гараже, поставити тако да буду на 
највећој могућој удаљености од припадајућег 
пословног простора гараже и суседних објеката и узети 
у обзир правце доминантних ветрова. 

 Спроводити одговарајући програм праћења 
утицаја на животну средину, који се односи на мерења 
емисије гасова на вентилационим испустима, мерење 
нивоа емитоване буке и контролу квалитета отпадне 
воде пре упуштања у градску канализациону мрежу. 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица.   

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 
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 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09 и 20/15), 
урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне 
површине у оквиру плана представљају противпожарну 
преграду и простор на коме је могуће извршити 
евакуацију запосленох радника и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то: 

 у јавним и објектима јавне намене (јавна 
управа, школе, објекти културе, подземне и веће 
гараже, трафо станице, котларнице, пословне 
просторије и други објекти), у свему се морају 
применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

 стамбени објекти за вишепородично становање 
и објекти јавне намене морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. 
средствима, као и уређајима за дојаву пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15),Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 

бр. 30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детеrщију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-202/17 од 11.07.2017 год.  

 
2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради информационог система о природним 
непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 
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2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 
намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15) и и 
уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр. 61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр. 
69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката 
прилагодити принципима пројектовања енергетски 
ефикасних зграда, у складу са микроклиматским 
условима. Најпогоднији облик локације је 
правоугаоник, са широм страном у правцу исток-запад 
и ужом страном у правцу север - југ.  

Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

 рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015.-2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-
архитектонског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичких 

пројеката у оквиру подцелине 1.1.4. за: 
 изградњу на парцелама уз Немањину и 

Обилићеву улицу у оквиру блока А1; 
 надградњу вишепородичних стамбених 

објеката у оквиру блока А2.  
Урбанистички пројекат може се радити у складу са 

Законом и на захтев инвеститора. 
Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитек-

тонску разраду локације ради се за прецизно 
дефинисање планиране намене у оквиру планом 
дефинисане компатибилности. 
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Планом се одређује израда пројеката парцелације, 
одн. препарцелације за: 

 локације са објектима јавне намене по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

 за све јавне површине у оквиру плана (паркове, 
тргове, скверове, улице и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

За површине осталих намена, пројекти 
парцелације, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
одн. имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница .............................. 10м 
 секундарна саобраћајница .......................... 8,5м 
 терцијална саобраћајница.............................. 6м 
 колски пролази ............................................... 5м 
 приватни пролази ........................................ 2,5м 
 пешачке стазе .............................................. 1,5м 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 
површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), надземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији претежних намена: 
 становање 
 породично становање - типови: ПС-01, ПС-02 
 вишепородично становање - типови: ВС-01, ВС-02 
 комерцијалне делатности – типови: КД-01,    

КД-02, КД-041 
 јавне функције, 
 
Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 

компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 
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Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је 
на постојећој јавној површини, или на објектима или 
коридорима постојеће инфраструктуре. 

 
Број стамбених јединица 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
Вишепородични стамбени објекти су стамбени 

објекти са четири и више стамбених јединица. 
 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Под слободностојећим објектима подразумевају се 
и објекти вишепородичног становања типа „ламела“, 
односно они који имају више улаза. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

 максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 

 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м 

Изграђени објекти чије растојање од другог објекта 
високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-01, ВС-02 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих више-

спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+2 и П+3, износи 
најмање 1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти 
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама, као и атељеима, 
али не може бити мање од 5м. Растојање се утврђује у 
односу на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању од 
2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта постављеног на граници грађевинске 
парцеле у случају реконструкције и доградње не могу 
имати отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-01 
 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Најмање дозвољено растојање новог објекта и 

линије суседне грађевинске парцеле је за: 
 слободностојеће објекте од бочне границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м 
 слободностојеће објекте од задње границе 

парцеле 1/2 висине објекта, али не мање од 5м  
 
Тип КД-041 
 
Међусобно растојање између објеката је минимално 

1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
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Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растројање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца; 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте 
слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

 висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта, 

 висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква мора се појавити 
на најмање 50% дужине сваке фасаде објекта, 
 

Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који прати 
нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се 
применом одговарајућих тачака овог поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 

виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, као и изградња помоћних и других објеката у 
функцији комплекса. 

При утврђивању индекса заузетости грађевинске 
парцеле, урачунава се површина свих објеката на парцели. 

 
Услови за реконструкцију и доградњу постојећих 

објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, спратност) већи од параметара датих овим 
планом, задржавају постојеће параметре без 
могућности увећавања. 

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности утврђених 
овим планом, у случају реконструкције, на суседним 
странама није дозвољено постављање нових отвора. 

За објекте који су проглашени за добра која уживају 
претходну заштиту неопходно је да се мере техничке 
заштите, интервенције и други радови на објектима могу 
изводити само уз предходно издате услове и сагласности 
од стране надлежне Службе заштите и на начин утврђен 
Законом о заштити културних добара. 

 
Услови за нове објекте у оквиру зона изграђених 

објеката 
 
Нови објекат се може градити на растојању мањем 

од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност 
власника, односно корисника суседне парцеле. У том 
случају, на зиду новог објекта према суседу није 
дозвољено постављање било каквих отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња светларника 
исте величине и симетричног постојећем светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 

Објекти чија је изградња забрањена су сви они 
објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
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животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 
 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 

најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 транспарентне браварске конзолне надстреш-
нице у зони приземне етаже – максимално 2,0м по 
целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, односно 
1,0м од спољне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,60м, односно регулациону линију 
више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. 
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону 
линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 
 

Спољашње степениште  
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

 Да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 Да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 Да не угрожава функцију и статичку 

стабилност постојећег и суседног објекта. 
 Да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
Начин обезбеђивања приступа парцели 

 

 Уколико парцела нема директан приступ на пут 
или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

 Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 Ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не може 
бити мања од 5,0м. 

 Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

 Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 
 

Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 За паркирање возила за сопствене потребе 

власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности обезбеђују 
простор на сопственој грађевинској парцели за смештај 
возила, како теретних, тако и путничких и то једно 
паркинг место или једно гаражно место на 70м2 корисне 
површине пословног простора, трговину на мало – једно 
ПМ на 100м2 корисног простора, угоститељске објекте – 
једно ПМ на користан простор за осам столица, 
хотелијерску установу – једно ПМ на користан простор за 
десет кревета. 

 За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике обезбеђује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – 
једно ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

 За објекте јавних функција и објекте 
комерцијалних делатности у функцији туризма уколико 
не постоји могућност за паркирање возила на 
припадајућој грађевинској парцели, паркирање се може 
организовати на другој грађевинској парцели (у 
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радијусу од 200м) под условом да се гради истовремено 
са објектом коме служи на начин дефинисан у 
претходним ставовима, а у складу са наменом објеката. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). Подземне гараже 
се не урачунавају у индексе. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у простору и 

тако их и планирати и уређивати. Поред испуњења 
функционалности ови простори морају имати посебне 
амбијентално-архитектонске вредности. Партерно уређење 
тргова, коришћење материјала, боја, као и других 
елемената који се на њима јављају морају бити међусобно 
усклађени и јединствени за целину која чини трг.  

 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена 

изградња спортско - рекреативних садржаја. 
Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 

ако су такви садржаји примерени месту и значају трга и 
ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
На трговима и скверовима могу се организовати 

садржаји забаве и манифестација културе. 
 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 

Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

Грађевинске парцеле за породично становање могу 
се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, или 
транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 1,4м. 

Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
се не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у зонама 
породичног становања где је ограђивање могуће у складу 
са условима за ограђивање грађевинских парцела за 
породично становање или из безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција се не 
ограђују, осим ако за то не постоји потреба из безбе-
дносних разлога. Ограда је транспарентна, максималне 
висине парапета до 0,4м и висине ограде до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 
на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по наменама  
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације, регулације и изградње 
који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.3.1. Правила грађења објеката породичног 

становања тип ПС-01 и ПС-02 
 
Породични стамбени објекти су стамбени објекти 

са највише три стамбене јединице. 
На подручју плана предвиђена су два типа 

породичног становања: тип ПС-01 и тип ПС-02. 
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Урбанистички параметри за објекте породичног становања 

 

тип макс. 
спратност 

тип објекта макс. 
ИЗ (%) 

мин. 
површина 

парцеле (м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

ПС-01 П+1+Пк слободностојећи 50 300 12 

ПС-02 П+2 двојни 50 500 (2х250) 20 (2х10) 

 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног слободностојећег објекта може бити 

минимално 250м2, уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс 

заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу породичног стамбеног двојног објекта може бити минимално 400м2 

(2х200м2), уколико је то катастарски затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри су: индекс заузетости 40%, 

највише укупно 2 стамбене јединице и минимална ширина фронта парцеле 16м (2х8м). 

Минимални проценат уређених зелених и слобод-них површина износи 30%. 

 

3.3.2. Правила грађења објеката вишепородичног становања тип ВС-01 и ВС-02 

 

Вишепородични стамбени објекти су стамбени објекти са 4 и више стамбених јединица. 

На подручју плана предвиђена су два типа вишепородичног становања: тип ВС-01 и тип ВС-02. 

 

Урбанистички параметри за објекте вишепородичног становања 

тип 
макс. 

спратност 
тип објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

површина 

парцеле (м2) 

мин. 

ширина 

парцеле (м) 

ВС-01 П+2 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 П+3 
слободностојећи 

50 
600 20 

прекинути низ 600 15 

 
 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов обезбеђивања довољног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места 
за контејнере, минимума слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.3.3. Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности тип КД-01, КД-02 и КД-041 
 
Комерцијалне делатности подразумевају: трговину, 

угоститељство, занатство (услужни део), пословне и 
финансијске услуге и друге пословне просторе и 
слично. 

На подручју плана предвиђена су три типа 
комерцијалних делатности: тип КД-01, КД-02 и тип 
КД-041. 

Тип КД-01 подразумева комерцијалне делатности 
(трговачко-пословни центри, велики маркети, сервиси 
и сл.). 

Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 
(трговину, угоститељство, објекте у функцији туризма, 
пословање и сл.) у функцији допунске и пратеће намене 
у оквиру становања. 

Тип КД-041 подразумева комерцијалне делатности 
у функцији туризма: хотеле, мотеле, коначишта, виле, 
апартмане и сл.  

Урбанистички параметри за објекте комерцијалних 

делатности 

Тип Спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 

парцеле (м) 

КД-01 П+3 50 1500 30 

КД-02 П+3 50 300 10 

КД-041 П+3 50 1000 15 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са 10% мањим 
урбанистичким параметрима. 

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 
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Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.3.4. Правила грађења објеката јавних 

функција  
 
Овим планом оставља се могућност изградње 

објеката из области администрације и управе. 
Тип и габарит објекта мора бити прилагођен 

условима локације. 
За изградњу објеката јавних функција и 

утврђивање величине грађевинске парцеле, поред 
урбанистичких услова одређених планом, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Садржаји објеката јавних функција могу се 
организовати у једном или више објеката. 

 
Урбанистички параметри за објекте јавних  
функција 
 

намена објеката 
макс. спратност 

објекта 
макс. ИЗ (%) 

јавне функције П+3 50% 

 
 

3.4. Урбанистички услови парцелације, 
ргулације и изградње по блоковима 

 
3.4.1. Урбанистичка подцелина 1.1.4. 
 
3.4.1.1. Урбанистички блок А1 
 
Планирана намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и ВС-01.  
 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02), јавне 

функције. 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности, односно јавних функција користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ВС-02 и ВС-
01. 

Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ВС-02 – Објекти у непрекинутом и прекинутом 

низу 
ВС-01 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објеката према улици 

Немањиној и Обилићевој су дате у графичком прилогу 

бр. 3. Остале грађевинске линије реализованих објеката 
се задржавају. 

 
Спратност објекта  
 
ВС-02 - П+3 
ВС-01 – П+2 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру блока који 

су виши од планом дефинисаних не могу се мењати. 
 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе 

линије, према улици Немањиној и Обилићевој је 0,6м, 
али укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

вишепородично становање је 600м2 (за изградњу 
објеката у прекинутом или непрекинутом низу 500м2). 

 
Паркирање 
 
Код објеката у низу, уз улицу Косанчићеву, могуће 

је отварање пролаза кроз фасадну раван објекта како би 
се обезбедио прилаз унутрашњости парцеле за смештај 
возила корисника стамбеног и пословног простора. 
Минимална ширина пролаза је 3.00м. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

За изградњу објеката уз Немањину и Обилићеву 
улицу обавезна је израда урбанистичког пројекта. 

 
3.4.1.2. Урбанистички блок А2 
 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта и планира се 

надградња стамбене етаже на постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима, тамо где етажа 
није изведена. 

У приземљу постојећих објеката задржавају се 
комерцијалне делатности, које подразумевају обављање 
свих непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

Забрањена је промена намене постојећих стамбе-
них јединица. 
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Спратност објекта  
 
У односу на постојећу спратност дозвољена је 

надградња још једне стамбене етаже, код објеката код 
којих није изведена надградња. Није дозвољена 
надградња приземних објеката комерцијалне 
делатности уз Видовданску улицу. 

Објекти са изведеном надградњом се као такви 
задржавају. 

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, уколико се надградња изводи као поткровље. 

 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина грађевинске парцеле је проистекла 

након дефинисања јавних површина и фактичког стања 
на парцели. 

 
Паркирање 
 
У унутрашњости блока реализовани су јавни пар-

кинг простори. Део овог паркинга користе корисници 
станова у објекту вишепородичног становања. 

Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, уз поштовање нагиба 

према примењеном кровном покривачу.  
Обавезно је извођење калканског зида у равни 

фасадног платна објеката према Видовданској улици 
(кровне равни се не смеју усмеравати према улици). 

Приликом надградње постојећих објеката водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним надградњама 
суседних објеката, посебно у делу спратних висина, 
кровног венца и у осталим елементима који дефинишу 
висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклоољена са укупним изгледом објекта. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбедити 
у погледу термичке и звучне заштите у односу на 
постојеће стамбене јединице и спољне утицаје.  

 

3.4.2. Урбанистичка подцелина 1.4.2. 
 
3.4.2.1. Урбанистички блок Б1 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и ВС-01.  
Породично становање типа ПС-02 и ПС-01. 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02), јавне 

функције. 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности, односно јавних функција користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ВС-02 и ВС-01. 

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ВС-02 – Објекти у непрекинутом и прекинутом низу 
ВС-01 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Регулациона и грађевинска линија према улици 

утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена 
одступања. 

 
Спратност објекта  
 
ВС-02 - П+3 
ВС-01 – П+2 
ПС-02 - П+2 
ПС-01 – П+1+Пк 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру блока који 

су виши од планом дефинисаних не могу се мењати. 
Постојећи објекти који се надграђују а чији је 

индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне спратности 
П+1+Пк (за породично становање), односно П+2 (за 
вишепородично становање). 

 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе 

линије су 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

породично становање је 300м2, а за вишепородично 
600м2. 
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Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити укло-
пљена са укупним изгледом објекта. 

 
3.4.2.2. Урбанистички блок Б2 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и ВС-01.  
Породично становање типа ПС-02 и ПС-01. 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02), јавне 

функције. 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности, односно јавних функција користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ВС-02 и ВС-
01. 

Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ВС-02 – Објекти у непрекинутом и прекинутом 

низу 
ВС-01 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Регулациона и грађевинска линија према улици 

утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена одступања. 
 
Спратност објекта  
 
ВС-02 - П+3 

ВС-01 – П+2 

ПС-02 - П+2 

ПС-01 – П+1+Пк 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру блока који 

су виши од планом дефинисаних не могу се мењати. 
Постојећи објекти који се надграђују а чији је 

индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне спратности 
П+1+Пк (за породично становање), односно П+2 (за 
вишепородично становање). 

 
 
 

Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе 

линије су 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

породично становање је 300м2, а за вишепородично 600м2. 
 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
3.4.2.3. Урбанистички блок Б3 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и ВС-01.  
Породично становање типа ПС-02 и ПС-01. 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02). 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-02 и ВС-01. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ВС-02 – Објекти у непрекинутом и прекинутом 

низу 
ВС-01 – Слободностојећи објекти 
 
Положај објекта 
 
Регулациона и грађевинска линија према улици 

утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена 
одступања. 

 
Спратност објекта  
 
ВС-02 - П+3 
ВС-01 – П+2 
ПС-02 - П+2 
ПС-01 – П+1+Пк 
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Спратност изграђених објеката у оквиру блока који 
су виши од планом дефинисаних не могу се мењати. 

Постојећи објекти који се надграђују а чији је 
индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне спратности 
П+1+Пк (за породично становање), односно П+2 (за 
вишепородично становање). 

 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе 

линије су 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

породично становање је 300м2, а за вишепородично 
600м2. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
3.4.2.4. Урбанистички блок Б4 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и ВС-01.  
Породично становање типа ПС-02 и ПС-01. 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности (тип КД-02). 
За изградњу самосталног објекта комерцијалних 

делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-02 и ВС-01. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објекта 
 
ВС-02 – Објекти у непрекинутом и прекинутом 

низу 
 
ВС-01 – Слободностојећи објекти 
 
 
 

Положај објекта 
 
Регулациона и грађевинска линија према улици 

утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена 
одступања. 

 
Спратност објекта  

ВС-02 - П+3 

ВС-01 – П+2 

ПС-02 - П+2 

ПС-01 – П+1+Пк 
 
Спратност изграђених објеката у оквиру блока који 

су виши од планом дефинисаних не могу се мењати. 
Постојећи објекти који се надграђују а чији је 

индекс заузетости већи од планом прописаног не могу 
на новим етажама излазити са испустима ван габарита 
постојећег објекта и могу бити максималне спратности 
П+1+Пк (за породично становање), односно П+2 (за 
вишепородично становање). 

 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе 

линије су 1,2м, али укупна површина грађевинских 
елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад 
приземља. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

породично становање је 300м2, а за вишепородично 
600м2. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који су надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 
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5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, сви планови и 

урбанистички пројекти рађени за предметно подручје 
се стављају ван снаге. 

 
5.2. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 

Усвајањем овог плана, стављају се ван снаге 
следећи планови и урбанистички пројекти: 

 
 ПДР Народни универзитет („Сл. лист града 

Крушевца“, бр.6/15) 
 ПДР стамбено пословног комплекса између 

улица Косовске, Топличине, Обилићеве, Таковске и 
Ћирила и Методија („Сл. лист града Крушевца“, 
бр.14/08) 

 РП стамбено пословног блока између улица 
Обилићеве, Топличине, Косовске и Немањине („Сл. 
лист општине Крушевац“, бр. 3/02, 5/03) 

 РП пословног блока у улици Милоја Закића – 
пешачка зона у Крушевцу („Сл. лист општине 
Крушевац“, бр.4/96, 5/03) 

 ДУП стамбено пословног блока између улица 
Косанчићеве, Топличине и Обилићеве у Крушевцу 
(„Сл. лист општине Крушевац“, бр. 6/95, 5/03) 

 УП стамбеног блока између улица Мирка 
Томића, дела Таковске, Чолак Антине у дела улице 
ЈНА („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 1/03, 5/03) 
 

5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I бр. 350-311/18                            ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12  - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење 
УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл. лист града  
Крушевца“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана  07.06.2018. године, донела је 

 
 
 
 

П Л А Н   
 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР 4“   

У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи (Службени 

гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр. 64/15); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
ЦЕНТАР 4, бр. 350-699/2016 од 13.12.2016.године. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 14/16).  

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  

 План генералне регулације Центар (Службени 

лист града Крушевца, бр. 14/16) 

1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 
реда и других докумената значајних за израду плана  

 
План генералне регулације Центар (Сл. лист 

града Крушевца бр. 14/16) 
 
ПДР Центар 4 обухвата део целине 1.2 – 

урбанистичку подцелину 1.2.1 и део целине 1.1 – 
урбани-стичку подцелину 1.1.5, укупне површине око 
12,63ха. Простор у обухвату плана ограничен је 
улицама Балканском, Душановом, Таковском, Чолак 
Антином, до улице Балканске. 

 
Централна градска зона 
 
„Централну градску зону карактерише 

разноврсност намена: становање високих и средњих 
густина, концентрација јавних функција (управно-
административни, објекти културе и школства), 
културно-историјских објеката и амбијенталних 
целина, као и комерцијалних делатности, које заједно 
генеришу функцију централитета.“ 

Урбанистичка целина 1.1 и 1.2 у оквиру централне 
градске зоне обухватају површине са преовлађујућом 
наменом вишепородично становање свих типова, 
реализоване целине вишепородичног становања и 
комерцијалне делатности КД-02, допунска намена је 
јавне функције, управа и администрација, култура, 
породично становање ПС-01, комерцијалне делатности 
свих типова, а пратећа намена комуналне делатности, 
зеленило и јавне фунције у области образовања. 

 „Планом генералне регулације одређене су зоне за 
које је обавезна израда Планова детаљне регулације“, 
са дефинисаним општим смерницама за израду плана. 

За саобраћајнице за која је предвиђена даља 
разрада, важе техничке карактеристике: 
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 Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза 
мин 3,5м, са обостраним тротоарима ширине по 1,5м. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним 
саобраћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у 
зависности од ранга приступне саобраћајнице. 

Услови за уређење зеленила, Зеленило јавног 
коришћења 

Зеленило мора бити у основној функцији трга или 
сквера, или, код малих скверова - декоративно. 
Постојећи тргови се задржавају и даље уређују и 
опремају.  

Зеленило јавног коришћења у оквиру тргова и 
скверова планирати као део архитектонско-пејзажне 
целине у складу са наменом, величином и положајем, 
као и његовом улогом у простору. 

 
Урбанистичка потцелина 1.2.1. 
 
Преовлађујућа намена: вишепородично становање  
 
За све типове објеката, морају бити задовољени услов 

обезбеђивања довољног броја гаражних и паркинг места, 
приступних саобраћајница, стаза, места за контејнере, 
минимума слободних површина неопходних за 
организацију живота станара ових објеката и др. 

 
Допунска намена: комерцијалне делатности  
 
У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 

компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

 
Допунска намена: вишепородично становање у 

реализованим целинама,  
 
Односи се на реализоване објекте већих 

спратности у оквиру урбанистичке зоне. 
Постојећи урбанистички параметри у овим 

целинама се задржавају. 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 

неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

 
Пратећа намена: јавне функције – школство (Ш) 
 
Задржавају се постојећи објекти јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинске парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
На једној грађевинској парцели може бити 

изграђено више објеката јавних функција. 
За паркирање возила корисници објекта користе 

јавни паркинг. 
 
Урбанистичка подцелина 1.1.5 
 
Преовлађујућа намена: вишепородично становање 

у реализованим целинама 
 
Намена се односи на реализоване објекте више-

породичног становања већих спратности у оквиру ове зоне. 
Постојећи урбанистички параметри вишепо-

родичног становања у овим целинама се задржавају. 
У оквиру објеката вишепородичног становања, 

могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, садржаји у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати. 

 
Допунска намена: комерцијалне делатности КД-01 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-

пословни центри, пословни објекти и сл.), који се 
организују у делу блока. 

 
Допунска намена: Комерцијалне делатности КД-041 
 
Подразумева комерцијалне делатности у функцији 

туризма: хотеле, хостеле, апартмане и сл.  
 
Пратећа намена: јавне функције - култура (К) 
 
Задржава се постојећи објекат јавних функција. 
Урбанистички параметри и грађевинска парцела 

биће одређени даљом планском разрадом. 
За паркирање возила корисници објекта користе 

јавни паркинг простор у непосредној близини објекта. 
У оквиру објекта могуће је организовати садржаје 

комерцијалних делатности. 
Однос јавних функција према пословању: до 80%:20%. 
 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница подручја обухваћеног ПДР-ом „ЦЕНТАР 

4" (у даљем тексту граница) почиње од тромеђе к.п. бр.: 
810, 2314 и 2310 (ул. Балканска) и у смеру казаљке на 
сату иде према истоку северном границом к.п. бр. 2310.  

Затим сече к.п. бр. 353 и наставља северном 
границом к.п. бр. 2310 до к.п. бр. 395/2 коју сече, као и 
к.п. бр. 395/1, па наставља према истоку северном 
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границом к.п. бр.: 396/4 и 397/5, затим сече к.п. бр.: 
398/8, 398/7, 399/3, 400/3 и 401/1 где наставља према 
истоку северном границом к.п. бр. 2310 и сеkући к.п. 
бр.: 402/5, 402/1, 402/2, 402/3, 403/7, 404 и 2310 до 
тромеђе к.п. бр.: 405, 406 и 2310. Ту наставља према 
истоку северном границом к.п. бр. 2310, па сече к.п. 
бр.: 422/2 и 2651 до границе к.п. бр. 2395/2 и потом 
њеном северном границом до к.п. бр. 2652/1. 

Одатле граница скреће према југу сеkући к.п. бр.: 
2652/1, 630, 628, 629, 626/2, 622/2, 622/1, 619, 611, 608, 
427/1 и 2305/3 (ул. Босанска) до тромеђе к.п. бр.: 
2305/3, 606/2 и 2309, па наставља јужном границом к.п. 
бр. 2330 до к.п. бр. 1840 коју сече, као и к.п. бр.: 1841/1 
и 2332, па и даље иде јужном границом к.п. бр. 2330 до 
к.п. бр. 1825/1, где наставља јужном границом те к.п. и 
затим и даље према западу јужном границом к.п. бр. 
2330 све до тромеђе к.п. бр.: 1811, 1821/1 и 2330. 

Граница потом иде према северозападу сеkући к.п. 
бр. 2330 пратећи границу између к.п. бр.: 724/2 и 2311, 
па истим правцем кроз к.п. бр.: 724/1, 726, 731, 732/2, 
732/1, 734, 746/2, 746/1, 747/2, 751 и 757/1, потом 
јужном границом к.п. бр. 2311 све до тромеђе к.п. бр.: 
2311, 761/5 и 761/3. Ту се ломи према северу и иде до 
четворомеђе к.п. бр.: 2311, 677, 675 и 761/3. 

Одатле даље према северозападу јужном границом 
к.п. бр. 675 иде до тромеђе к.п. бр.: 791/1, 675 и 2310. 
Ту се граница ломи према југу западном границом к.п. 
бр. к.п. бр. 791/1 до тромеђе к.п. бр.: 791/1, 2310 и 2314. 
Потом наставља према северу границом између к.п. бр.: 
2314 и 2310 све до почетне тачке плана. 

ПДР ЦЕНТАР 4 обухвата катастарске парцеле у 
КО Крушевац. 

Површина обухвата плана је око 12ха 63a 70 м2. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана захвата део зоне ужег 

градског језгра и самог градског центра који има 
карактер линијског и развијен је у правцу исток - запад.  

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Основно обележје рељефа на подручју плана, 

одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
реке Расине на истоку. Најизраженији геоморфолошки 
облик у оквиру граница плана јесте пространа терасна 
раван на којој су изграђени централни делови града, на 
основу урбане матрице успостављене првим 
регулационим планом (1834. године).       

Речне терасе су настале таложењем - акумулацијом 
наноса, а подручје плана обухвата део више речне 
терасе, која је уједно и најраспрострањенија, Урбано 
подручје Крушевца, а посебно централни део, 
формиран је на најстаријој моравској тераси која је у 
геолошком погледу најстабилнија.  

Виша равничарска зона налази се на апсолутној 
надморској висини од 150-200м, а у оквирима граница 
плана просечна надморска висина је око 160м, са 
благим нагибом према току Расине, односно према 
североистоку.   

Положај у пространој крушевачкој котлини, 
условљава да је највећи део површина неекспониран, 
па су природни услови у односу на експонираност 
терена веома повољни. Такође, нагиб терена на 
подручју плана креће се до 3%, тако да су ово повољни 
или оптимално повољни терени.  

Геолошке карактеристике терна дефинишу речне и 
језерске терасе и састоје се од речних наноса, у 
неогеним седиментима, а изграђене су од шљункова и 
пескова, суглина и глина повремено (алувијум), који 
пружају различите погодности за изградњу.  

Грађевинско подручје Крушевца и приградских 
насеља претежно је развијано на земљишту треће 
бонитетне класе.  

На основу досадашњих хидрогеолошких 
истраживања на подручју плана су терени са повољним 
условима за градњу, терени где је ниво подземних вода 
виши од 10м. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

11,4°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од 0,2°С, а најтоплији јули са 21,8°С. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
килими Крушевца даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(647,5мм), тако да је на овом простору заступљен 
континентални плувиометријски режим, а падавине у 
облику снега јављају се од октобра до априла.    

Најчешћа заступљеност има јужни ветар, а 
најмању учесталост југозападни ветар, док у току 
године највећу релативну честину имају тишине. 

Просечна годишња сума осунчавања, изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу - 269 сати.  

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности (алувијални 
терени, због свог састава и нивоа подземних вода). У 
односу на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, заштита подразумева обавезну примену 
техничких прописа за изградњу на сеизмичким 
подручјима. 

Приликом пројектовања, изградње или 
реконструкције објеката високоградње, као и  
инфраструктурних система, обавезно је поштовање 
степена сеизмичности и примена одговарајућих 
техничких прописа на основу Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима.  
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1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Део централне градске зоне који је у обухвату овог 

Плана карактерише разноврсност намена: становање 
високих и средњих густина, јавне функције (објекти 
школства и културе), комерцијалне делатности и неке 
од градских амбијенталних целина. 

 
Урбанистичка потцелина 1.1.5 
 
Ова урбанистичка потцелина представља део 

централне градске зоне. Доминантни објекти су 
"ХОТЕЛ ЕВРОПА" са биоскопском двораном и 
комплекс друштвеног текстилног предузећа "ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА". Тренутно неангажовани са видним 
показатељима деградације. Источно од улице Тодора 
од Сталаћа су реализовани објекти комерцијалних 
делатности у приватном власништву.  

Уз главне градске саобраћајнице, улицу Балканску 
реализовани су објекти вишепородичног становања 
(реализовано 60-их и 70-их год. прошлог века), са 
комерцијалном наменом у приземљима објеката, и 
пословањем на првим етажама објеката.  

У ул. Чолак-Антиној је делимично развијена 
комерцијална зона са трговинама,  пословањем, а у 
највећој мери и угоститељства у објектима различитог 
затеченог стања и степена реализације. Овај блок је са 
северозападне стране ограничен делом улице 
Балканске, коју карактеришу различити типови 
становања, породично становање различитог бонитета, 
вишепородично становање средњих спратности, 
различитих индекса заузетости на парцели, као и 
објекти комерцијалних делатности. Објекти јавне 
намене заступљени у овој потцелини; зграда биоскопа 
"ЕВРОПА" раније је управљао "Културни Центар 
Крушевац".  

 
Урбанистичка потцелина 1.2.1 
 
Ова урбанистичка потцелина се наставља на 

централну градску зону. Уз улицу Чолак-Антину 
заступљено је породично становање реализовано у 
првој половини, прошлог века. Ограничена је улицама 
Чолак-Антином, Балканском, Душановом и Таковском. 
Породично становање различитог бонитета је 
преовлађујућа намена у овој потцелини. 
Слободностојећи објекти породичног становања 
спратности до П+1 и П+1+Пк су најзаступљенији у овој 
потцелини. Крајем 90 година, на овом простору почиње 
изградња вишепородичних објеката веће спратности на 
приватним парцелама, без одговарајућих одобрења. 
овај тренд изградње вишепородичних објеката 
настављен је и актуеалн и данас. Парцеле су различитог 
облика и урбана матрица је таква да задовољава ову 
намену. У мањој мери је заступљено породично 
становање лошијег бонитета на неодговарајућим 
парцелама. 

У улици Душановој су реализована објекти 
вишепородичног становања, као и у делу улице 
Таковске и Балканске.  

Даљи развој подручја усмерен је на очување 
постојећих урбанистичких вредности и стварање нових 
у складу са захтевима и правилима струке уз тежњу за 
добијањем нових слободних површина и решавање 
проблема мирујућег саобраћаја, као и унапређења 
постојећих и формирања нових зелених површина. 

Приказ површина постојећих намена у оквиру 

грађевинског земљишта 

Намена 
површина 

Повр-

шина 
м2) 

Површи 
на под 

објек-
тима 
(м2) 

Из  
%) 

Засту-
пље- 
ност 

намене  
%) 

Вишепородично 

становање 
28719 12062 42 23 

Породично 

становање 
39336 19274 49 32 

Комерцијалне 

делатности 
3636 1382 38 3 

Јавне функције 559 559 100 1 

Школски објекти 12243 2574 21 10 

Привредне 

делатности 
3656 1921 52 3 

     

Уређене зелене 

пов. 
 - -  

Саобраћајнице 34756 - - 28 

Укупно 122656 37772 - 100,00 

 

1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 
инфраструктуре 

 
1.4.4.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Чолак Антине (са западне 
стране), делом улице Балканске (са северне стране), 
делом улице Душанове (са источне стране) и делом 
улице Таковске (са јужне стране). 

Улица Душанова и улица Балканска су дефинисане 
као примарне у мрежи саобраћајница града, док улица 
Таковска, улица Чупићева и улица Босанска су 
дефинисане као делови секундарне саобраћајне мреже.   

У функционалном смислу улица Душанова, улица 
Балканска и улица Таковска су ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, којима се одвија аутобуски 
саобраћај, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање унутар-блоков-
ског саобраћаја. 

 
Паркирање 
 
Постојеће површине за паркирање  
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1.4.4.2. Хидротехничке инсталације 
 
ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Површина која је обухваћена планском докумен-

тацијом је комплетно опремљена хидротехничком 
инфраструктуром. 

 
ВОДОВОДНА МРЕЖА 
 
У свим саобраћајницама у обухвату плана је 

изграђена водоводна мрежа: у Душановој улици 
магистрални дистрибутивни цевовод ЛГ 400 са 
паралелним водом за водоснабдевање домаћинстава ВА 
100, у Таковској ХДПЕ 160, Балканској ХДПЕ 110, што 
је димензија мреже и у осталим улицама. 

 
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА 
 
Примарни колектор отпадних вода, ДН 600 је 

постављен у улици Станислава Биничког, са одводом 
према будућем градском ЦППОВ.  

Остала улична канализација је димензија 200 мм. 
 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
У централној зони обухвата плана се налази 

природни реципијент за пријем атмосферских вода, 
Кошијски поток, део слива Западне Мораве, са правцем 
пружања југ – север.Кошијски поток је регулисан 
затвореним профилом и представља реципијент за 
пријем свих атмосферских вода са подручја 
обухваћеног планом. 

 
1.4.4.3. Електроенергетика 
 
У границама постојећег Плана постоји већи број 

ТС10/0,4кV, ВН и НН мрежа, које су побројане у 
предходним условима издатим од стране 
Електродистрибуције Крушевац и приказане у оној 
мери у којој се предметна мрежа налази уцртана на 
овереној катастарској подлози надлежног РГЗ-а у 
графичком прилогу.  

 
1.4.4.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји ТК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.4.4.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система у коловозу, тротоарима и у зеленим 
површинама у улицама Чалак Антина, Балканска, 
Душанова, Таковска, Чупићева и Босанска. 
Инсталације градског топлификационог система 
положене су у земљи на дубини приближно 0,5 до 1,8 

метара и у ширини од приближно 0,6 до 2 метра. У 
графичком прилогу приказане су трасе инсталација. 

Гасификација 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
не постоји инсталација гасовода. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Постојеће зеленило чини зеленило у стамбеним 

зонама, уређено зеленило објеката јавне намене, 
линеарно зеленило и уређено зеленило основне школе. 
Квалитет зелених површина, као и виталност биљака је 
неуједначен, али се његов значај огледа пре свега у 
присуству у централној градској зони.  

Највећу заступљеност има зеленило у зонама 
становања. У вишепородичном становању каракте-
ристичне су предбаште у којима је зеленило доста 
девастирано и захтева реконструкцију и ревита-
лизацију. Зеленило основне школе „Јован Поповић“ је 
уређено у делу према улици Балканској док у самом 
школском дворишту није заступљено у мери која би 
била оптимална. 
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

Концепција уређења простора 
 
Концепцију уређења простора обухваћеног Планом 

су одредили и усмерили сви предходно постављени 
циљеви уређења дати у плану вишег реда који 
представљају плански основ за израду овог Плана.  

Простор обухваћен границом Плана Центар 4 је једна 
од најзначајнијих и најатрактивнијих /у погледу захтева за 
изградњу нових објеката/ целина у граду. Са значајном 
површином, коју заузимају школски садржаји, тангирана 
Чолак Антиним улицом на југозападу, као продужетак 
главне улице, преко платоа биоскопа "Крушевац", у 
непосредном контакту са "Пионирским" парком на истоку 
и директним приступом централном градском тргу на 
северу, положајем у граду и разноврсношћу својих 
садржаја, чини овај комплекс једном од значајнијих 
амбијенталних целина.  

Централни положај овог подручја је разлог намере 
града за планирањем вишепородичног становања које 
постаје доминантна намена на овом простору које се 
развија у односу на карактеристике катастарских 
парцела, реализоване објекте, капацитете и ширину 
регулација саобраћајница. Усмеравање трансформације 
породичног становања у вишепородично, треба да као 
резултат да урбанистички јасно формирану слику града 
која подразумева објекте, паркирање, слободне 
површине, зелене површине и др.  

 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина 

 
Подела подручја плана је проистекла из планова 

вишег реда, а у оквиру преузетих урбанистичких 
потцелина опредељене су грађевинске зоне, према 
изграђености простора и његовим функционалним 
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разликама које карактеришу различите намене 
површина. 

На основу анализе постојећег стања, утврђеног 
концепта уређења и значајних карактеристика 
просторних целина, обухват плана подељен је на 
урбанистичке потцелине и блокове, у складу са 
планираном организацијом и наменом површина.  

 
2.1.1. Урбанистичка потцелина 1.1.5 
 
Урбанистичка потцелина 1.1.5 је део централне 

градске зоне која је овим планом подељена на следеће 
грађевинске зоне / блокове: 

 
2.1.1.1 Урбанистичка зона А1: вишепородично 

становање ВС-03 
 
У овој потцелини, значајну површину заузима 

комплекс предузећа за прераду текстила "Звезда" које 
више није у функцији, на 30.565м2. У оквиру овог 
комплекса планирана је реконструкција или тотална 
реконструкција, односно трансформација простора из 
производно привредног у стамбено - пословни 
комплекс са комерцијалним садржајима, као наставак 
концепта постојећих и изграђених околних објеката.    

Планирана намена је вишепородично становање, 
типа ВС-03, спратности до П+4, индекс заузетости 
50%, са комерцијалним садржајима и другим пратећим 
садржајима.    

Постојећа изграђеност простора и објекти 
вишепородичног становања уз секундарну градску 
саобраћајницу са претежно комерцијалним садржајима 
определили су изградњу којом се урбанистичка матрица 
развија и даље надограђује. Могуће је формирати 
унутрашње двориште, са садржајима у објектима који ће 
иницирати адекватно коришћење простора.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање 
ВС-03 

30.656 

Укупно 30.656 

 
2.1.1.2. Урбанистичка зона А2: реализована 

целина вишепородичног становања са 
комерцијалним делатностима 

 
У грађевинској зони А2, површине 5875м2 не 

планира се изградња нових објеката, у делу објекта 
према Балканској улици. Задржавају се изграђени 
стамбени, вишепородични објекти са комерцијалним 
делатностима, као и зграда хотела "Европа" са 
истоименим биоскопом. Услови уређења интервенција 
на постојећим објектима у делу Правила грађења и уз 
услове заштите Завода за заштиту споменика културе.   

Унутрашње двориште у југоисточном делу ове 
зоне уредити као паркинг простор са улазом из Чолак 
Антине и излазом на Чупићеву улицу, са пратећим 
зеленилом /све јавна површина/, док ће се део паркинг 
простора користити за паркирање моторних возила 
станара објеката у овој зони.  

Објекти градитељског наслеђа се задржавају. Свака 
интервенција, као и увећање у хоризонталном и 

вертикалном смислу, мора бити у складу са условима 
надлежног Завода за заштиту споменика.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање 
(реализовано) 

2.00
7 

Јавни паркинг простор 
2.65

2 

Јавне функције-Култура 596 

Комерционалне делатности  620 

Укупно 
5.87

5 
 
2.1.1.3. Урбанистичка зона А3: комерцијалне 

делатности КД-02  
 
У грађевинској зони А3, површине 1.157м2 дуж 

улице Чолак Антине не планира се изградња нових 
објеката, већ се задржавају постојећи комерцијални, са 
могућношћу реконструкције и доградње до постизања 
максимуна прописаног урбанистичким параметрима 
датим за КД 02. у делу Правила грађења. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
 

Комерцијалне делатности 

(реализовано) 1.157 

 

Укупно 

 

1.157 

 

2.1.2. Урбанистичка потцелина 1.2.1 
 
Урбанистичка потцелина 1.2.1 је део централне 

градске зоне која је овим планом подељена на следеће 
грађевинске зоне: 

 
2.1.2.1 Урбанистичка зона Б1: вишепородично 

становање ВС-01 
 
У овој грађевинској зони, површине 14.167м2 

планира се вишепородично становање. Обзиром на 
укупан капацитет ове зоне и могућности транс-
формације породичног становања у вишепородично, 
карактеристике катастарских парцела и услове за 
формирање грађевинских парцела за намену 
вишепородичног становања у непрекинутом низу, 
планирана спратност је П+2. У приземљу планираних 
објеката, могуће је увођеље пословних садржаја-
комерцијалне делатности. Постојећи објекти 
породичног становања могу бити реконструисани до 
максимума предвиђеним за ВС 01. 
 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-02 13.380 

Саобраћајнице 787 

Укупно 14.167 
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2.1.2.2. Урбанистичка зона Б2: вишепородично 
становање ВС-02  

 
У овој грађевинској зони, површине 11.570 м2, 

планирана је изградња објеката вишепородичног 
становања. Обзиром на укупан капацитет ове зоне и 
могућности трансформације породичног становања у 
вишепородично, карактеристике катастарских парцела и 
услове за формирање грађевинских парцела за намену 
вишепородичног становања планирана спратност је П+3.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-03 11.570 

Укупно 11.570 

 
2.1.2.3. Урбанистичка зона Б3: реализована 

целина вишепородичног становања  
 
У оквиру ове грађевинске зоне, површине 1.542 м2, 

изведени су објекти вишепородичног становања, који 
се задржавају, без могућности било каквог унапређења 
ове зоне и подизања квалитета у било ком сегменту 
који се односи на простор ове зоне. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање 

(реализовано)  
1.542 

Укупно 1.542 

 
2.1.2.4. Урбанистичка зона Б4: вишепородично 

становање ВС-02 
 
У овој грађевинској зони, површине 11.500 м2 

планира се вишепородично становање. Обзиром на 
укупан капацитет ове зоне и могућности 
трансформације породичног становања у 
вишепородично, карактеристике катастарских парцела 
и услове за формирање грађевинских парцела, као и 
опремљеност саобраћајницама /могућност изласка на 
две улице/ за намену вишепородичног становања; 
планирана спратност је П+3. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање ВС-02 6.508 

Реализовано вишепородично 

становање 
4.992 

Укупно 11.500 

 
2.1.2.5. Урбанистичка зона Б5: Објекти 

образовања 
 
У овој грађевинској зони, површине 11.964 м2, 

задржавају се изграђени објекати основне школе и 
музичке школе, са могућношћу реконструкције и 

доградње до урбанистичког максимума и постизања 
прописаних стандарда за ову врсту објеката.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Објекти основног и средњег 

образовања 
11.964 

Укупно 11.964 

 
2.1.2.6. Урбанистичка зона Б6: вишепородично 

становање ВС-02 
 
У грађевинској зони Б6, укупне површине 9.299 м2 

планира се изградња вишепородичних стамбених 
објеката спратности до П+3 са обавезним збрињавањем 
припадајућег мирујућег саобраћаја на припадајућим 
грађевинским парцелама и планским озелењавањем 
слободних површина. 
 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање 8.845 

Сaobraћајнице 454 

Укупно 9.299 

 
2.1.2.7 Урбанистичка зона Ц1: затечено 

вишепородично становање 
 
У грађевинској зони Ц1, површине 3.622 м2 

реализовани су у целости објекти вишепородичног 
становања. Омогућава се реконструкција кровних 
етажа са изградњом нове, поткровне за све објекте у 
оквиру ове зоне, осим за оне код којих је то раније 
учињено. у овој зони планирана је изградња 2 нова 
отворена паркинга са планским засадом више-
годишњих биљака. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање  2.300 

Саобраћајне површине 1.322 

Укупно 3.622 
 

 
2.1.2.8. Урбанистичка зона Ц2: вишепородично 

становање ВС02 
 
У грађевинској зони Ц2, површине 7.144м2 

изведено је више објекта породичног становања мањих 
спратности на целој површини зоне, као и један 
слободностојећи објекат већег габарита и спратности. 
Могућност даље изградње у блоку усмерена је ка 
укрупњавању парцела и стварање услова за изградњу 
објеката спратности П+3, са подземним и отвореним 
паркиралиштима.  
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Намена површина 
Површина 

(м2) 

Реализовано вишепородично 

становање  
453 

Вишепородично становање ВС 02 6.691 

Укупно 7.144 
 

 

2.1.2.9 Урбанистичка зона Ц3: затечено 
вишепородично становање 

 
У грађевинској зони Ц3, површине 9.280м2 

задржавају се објекти вишепородичног становања уз 
могућност интервенција према условима у делу 
Правила грађења. У овој зони планирана је изградња 
новог, отвореног јавног паркинга са планским засадом 
вишегодишњих биљака, као и уређење зелене 
површине на североистоку исте. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишеродично становање  3.837 

Саобраћајне површине 4.681 

Уређене зелене површине 762 

Укупно 9.280 
 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене са 
пописом парцела  

 
У оквиру Плана, опредељене површине за јавне 

намене су: све саобраћајне површине са пешачким 
комуникацијама (тротоари), јавне површине за 
паркирање, тргови и јавне зелене површине. 

Уређење површина јавне намене, као важног 
сегмента плана детаљне регулације у овом плану се 
односи на формирање грађевинских парцела за јавне 
површине и објекте јавне намене. 

 
Површине јавне намене 
 
ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 1 (улица) се 

састоји од делова катастарских парцела бр.: 353, 671/3, 
670, 669, 668, 666/2, 666/1, 665/1, 395/2, 395/1, 2310 и 
664 и целих к.п. бр.: 396/4, 397/5, 398/8, 398/7, 399/3, 
400/3, 400/1, 402/1, 402/2, 402/3, 403/7, 404 и 422/2.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 2 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2311, 757/1, 
751, 747/2, 746/1, 746/2, 734, 732/1, 732/2, 731, 728, 726 
и 724/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 3 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 648, 642/1, 
641/2, 640/2, 640/4, 640/1, 2305/2, 607/1, 607/7, 1840, 
1841/1 и 2332 и целих к.п. бр.: 2330 и 1825/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 4 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2309, 
2305/3, 427/1, 608, 312, 611, 613/1, 619, 622/1, 622/2, 

621, 626/2, 629, 628, 630, 632, 633, 2652/1 и 2651 и  целе 
к.п. бр. 2395/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 5 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 671/1, 
2305/1, 664, 659/2, 649/1, 651/6, 651/7, 651/8, 651/1 и 
653/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 6 (јавни паркинг) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2305/1, 
676 и 677. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 7 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 683/1, 
685/1, 685/2, 686/2, 690 и 678  и целих к.п. бр.: 683/3, 
683/4, 684/3 и 684/4.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 8 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 688/1, 
389/1, 689/2, 651/3, 651/4, 650/1, 647/5, 647/4, 648, 647/1, 
646/1, 645/1 и 642/1 и целих к.п. бр.: 713/3, 714/2, 646/2, 
645/2, 688/4, 689/5, 696/2, 651/10, 698/4, 698/3, 649/2, 
704/5, 651/13, 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 708/4, 
708/3, 712/2, 651/18, 647/6 и 713/4. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 9 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 697/2, 700, 
699, 697/1, 698/2, 704/1, 704/3, 704/4, 706/3, 706/2, 708/1, 
707, 708/2, 709/3 и 712/1 и целе к.п. бр. 706/1.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 10 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 640/1, 
2305/2, 639, 2305/1, 653/1, 635/1 и 634.   

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 11 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2305/3 и 
608.  

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 12 (установа 
образовања) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
656 и целе к.п. бр. 6044. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 13 (јавни паркинг) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 2305/2 и 
607/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 14 (зелена 
површина) се састоји од дела катастарске парцеле бр. 
607/1. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 15 (улица) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 635/3, 
636/1, 619, 618, 620, 621 и 622/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 16 (јавни паркинг) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 635/3, 
620, 621, 629, 630, 635/2 и 622/2. 

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА БР. 17 (јавни паркинг) 
се састоји од делова катастарских парцела бр.: 634, 
635/1 и 635/2.  

 
Све парцеле у обухвату ПДР ЦЕНТАР 4 

припадају КО Крушевац. 
Напомена: У случају неслагања бројева 

катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских и 
грађевинских парцела из графичког прилога. 

Површине јавне намене утврђене су пописом 
парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

Урбанистички услови уређења површина и 
објеката јавне намене дефинисани су у делу Правила 
грађења.  
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2.3. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.3.1.1. САОБРАЋАЈ 
 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улица Душанова, улица 

Балканска и улица Таковска су ободне саобраћајнице за 
посматрани простор, којима се одвија аутобуски 
саобраћај, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника, док све остале улице служе као 
приступне саобраћајнице и за одвијање 
унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 4. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Како је простор обухваћен овим Планом у ширем 

центру града, поменутим улицама се не одвија 
транзитни саобраћај. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

предвиђено је да све ободне и све остале улице 
задржавају са постојећим габаритима, осим улице 
Таковске у којој се укида подужно паркирање и 
планира коловоз за двосмеран саобраћај са две 
саобраћајне траке, ширине коловоза 6,00 метара и 
обостраним тротоарима минималне ширине 1,50 
метара, као и улица Веље Виторовића која је планирана 
за двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, 
ширине коловоза 5,50 метара и обостраним тротоарима 
ширине 1,50 метара и 1,00 метара. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

Посебне обавезе коридора и улица према јавном 
саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

улицом Душановом, улицом Балканском и улицом 
Таковском. 

Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. 

За кретање пешака предвиђене су посебне 
површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 

 

Посебне обавезе према кретању особа са посебним 
потребама 

 
На радијусима укрштања ободних саобраћајница 

као и интерних унутарблоковских саобраћајница са 
ободним саобраћајницама (на местима пешачких 
прелаза) предвиђају се прелазне рампе за повезивање 
тротоара и коловоза. 

 
2.3.1.2. ПАРКИРАЊЕ 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем ГУП-
у, Правилницима и нормативима. 

Поред паркинг места на парцелама корисника, 
планира се и изградња посебних паркинг површина, и 
то: 

 паркиралиште са улазом/излазом из улица 
Босанске и Шуматовачке са укупно 114 паркинг места 
за путничка возила, 

 паркиралиште из улице Душанове са излазом 
на улицу Веље Виторовића са укупно 32 паркинг места 
за путничка возила. 

 
 паркиралиште из улице Шуматовачке са 

приближно 20 паркинг места за путничка возила  
 паркиралиште из улице Чолак антине са 

приближно 50 паркинг места за путничка возила. 
 
2.3.1.3  НИВЕЛАЦИЈА 
 
У нивелационом смислу постојеће стање се 

максимално задржава у свим саобраћајницама и 
нивелационо улице не трпе никакве измене нити се шта 
у том смислу мења. 

Нивелационо решење до сада неуређених простора 
(углавном паркинга) дато је у графичком прилогу и 
изражено је у апсолутним котама надморске висине на 
укрсним и карактеристичним преломним тачкама. 

Такође растојање између ових тачака је дато 
тачности до на 1цм са падом на тој деоници изражен у 
% и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у нивоу.  
Колски од пешачког саобраћаја где је то по 

видовима одвојено  денивелисан је за висину прелазног 
ивичњака. 

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама, а 
главним пројектима биће дефинисани попречни нагиби 
на правцу у кривинама и кроз раскрснице. 

 
2.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
2.3.2.1. Водоводна мрежа 
 
Планском документацијом се предвиђа рекон-

струкција дела водоводне мреже у циљу побољшања њене 
функционалности: у улици Балканској ће се водоводна 
мрежа заменити новом димензија 300 мм. Предвиђа се 
реконструкција водоводне мреже у свим осталим улицама 
у којима димензије не одговарају условима противпожарне 
заштите који прописују да је минимална димензија уличне 
водоводне мреже 100 мм. На уличној водоводној мрежи је 
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потребно поставити довољан број противпожарних 
хидраната, на местима која су прописана важећим 
противпожарним прописима. Планирати првенствено 
постављање надземних хидра-ната, осим на местима где 
они ометају нормалну комуникацију. 

 
2.3.2.2. Канализација отпадних вода 
 
Не планира се реконструкција постојеће уличне 

канализације отпадних вода. 
 
2.3.2.3. Атмосферска канализација 
 
Планира се изградња нове уличне атмосферске 

канализације у улици Таковској као и у  деловима где 
се планира изградња нових паркинга. Атмосферска 
канализација у Таковској улици ће се системом 
затворених уличних колектораприкључити на реципи-
јент, Кошијски поток, а паркинзи ће се одводњавати 
системом затворених канала, димензија према хидра-
уличком прорачуну приказаном у пројектној докумен-
тацији, са прикључком на постојећу уличну атмосфер-
ску канализацију (нови паркинзи у зони Душанове и 
Таковске улице). 

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 
Pjg = p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 
у односу на број планираних стамбених јединица за 
одређени број година, рачунамо потребну снагу. 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката и претпостављеног броја 
новопланираних станова, потребна је једновремена снага 
је  

 
Pj=5247,16kW 
 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
5247,16kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 6 (шест) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова дате су у 
графичком прилогу. 

 
Услови изградње 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична упозо-
равајућа трака.Након полагања каблова трасе истих 
видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

кално растојање мора бити веће од  0,2 м при чему се 
каблови нижих напона полажу изнад каблова виших 
напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
 Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101):  

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV  
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла 

врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба 
да буде: у насељеним местима: најмање 30◦, по могућности 
што ближе 90◦; ван насељених места:најмање 45◦. 
Енергетски кабл, се по правилу,поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну 
захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл 
провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да 
буде мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак 
не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуникациони каблови 
који служе искључиво за потребе електродистрибуције 
могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти 
ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског 
управљања трансформаторских станица које повезује кабл. 
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Приближавање и укрштање енер. каблова са 
цевима водовода и канализације 

 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 
0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале 
каблове.При укрштању, енергетски кабл може да буде 
положен испод или изнад водоводне или канализационе 
цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, 
односно најмање 0,3м за остале каблове.Уколико не могу 
да се постигну размаци према горњим тачкама на тим 
местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.На 
местима паралелног вођења или укрштања енергетског 
кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа 
ручно (без употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских кабло-

ва са гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 �0,8м у насељеним местима 
 �1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворе-

дима 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.3.4. Телекомуникације 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елементи-
ма датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на међусобном размаку од 
најмање: 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
 

Укрштање енер. и телекомуникационог кабла врши 
се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да 
буде најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦;   
Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод 
телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се 
постигну захтевани размаци на тим местима се 
енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. Телекомуни-
кациони каблови који служе искључиво за потребе 
електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са 
енергетским кабловима, на најмањем размаку који се 
прорачуном покаже задовољавајући, али не мање од 
0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити мања од 
0,80 м. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуни-
кационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90◦ а најмање 30◦. 

  - Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 
од најмање 0,5 м.Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

- Од регулационе линије зграда телекомуни-
кациони кабл се води паралелно на растојању од 
најмање 0,5м. 

Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 
мреже за новопланиране стамбене и пословне објекате  

Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју Плана, ЈКП „Градска топлана“ 

планира реконструкцију оштећених инсталација 
градског топлификационог система. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних индивиду-

алних потрошача у обухвату плана планирана је  
дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетиленских 
цеви за притисак до 4 бара. Из правца Трга Костурнице 
ка Доситејевој улици планирано је да се води траса 
гасовода за технолошке потребе мале привреде, пекаре 
и ресторане. На тај начин је омогућен једноставан 
прикључак свих потенцијалних потрошача на 
дистрибутивни гасовод.  

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зеленило на површинама јавне намене – 

зеленило јавног коришћења 
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Урбанистички услови за зеленило: 
 
 За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

 Под зеленилом јавног коришћења подразумева 
се уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите елементе пејзажно-архитектонске елементе. 

 Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама. 

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфра-
структуром, опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

 На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
А) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

Значај линеарног зеленила се огледа у чињеници 
да оно повезује градско зеленило са ванградским и тако 
успоставља функционални систем зеленила града. 
Истовремено врши заштитну функцију (аерација, 
смањење буке и загађења) и смањује дефицит зеленила 
у граду. Важна је и улога у естетском обликовању 
улице а самим тим и целокупног градског простора.  

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може обо-
гатити мобилним дрворедом, вертикалним зеленилом, 
цветним аранжманима и сл.  

 
За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови за зеленило: 
 
 Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
уличних инсталација. 

 На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који оштећује застор, 
као и врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

 Вертикално зеленило се може садити на 
фасадама или канделабрима и сл. 

 На кружном току се може организовати 
зеленило са одговарајућим мобилијаром, уколико не 
угрожава безбедност саобраћаја  

 
 
 
 

Б) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запуштене 
али се реконструкцијом и ревитализацијом могу 
уредити тако да се користе за краткотрајни одмор, игру 
деце, боравак на отвореном и сл. зависно од положаја и 
величине. 

 
В) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило између стамбених објеката, предбаште 
и мање зелене површине парковског карактера.  

Зеленило стамбених зона за јавно коришћење треба 
да садржи елементе за свакодневни боравак на 
отвореном, игру деце, рекреацију ( терени за мале 
спортове) и одмор. Садржаји треба да буду одвојени у 
микролокацијама према узрасту корисника и начину 
коришћења. Мање просторе између зграда, предбаште, 
равне кровове и фасаде треба искористити за 
формирање декоративног зеленила и самим тим 
повећање његовог укупног учешћа и значаја за 
стамбени блок. 

 
Г) Зеленило тргова и скверова 
 
Под појмом скверова и тргова обухваћене су 

површине, између више саобраћајница, а које се 
користе за пешачки саобраћај, краткотрајни одмор и 
друге садржаје зависно од типа и величине простора. 
Зеленило мора бити у основној функцији трга или 
сквера, или, код малих скверова - декоративно.  

На локацијама за нове скверове који се могу 
обезбедити у склопу пешачких зона, нових 
саобраћајница и сл., уређење планирати на основу 
величине и положаја. Могу се организовати као 
простори за одмор, игру или као архитектонско-
пејзажни елементи са скулптурама, фонтанама, 
цветним елементима и сл. 

 
За постојеће и планиране тргове и скверове, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
 Зеленило јавног коришћења у оквиру тргова и 

скверова планирати као део архитектонско-пејзажне 
целине у складу са наменом, величином и положајем, 
као и његовом улогом у простору. 

 Зеленило тргова и скверова планирати пре 
свега као зеленило високе декоративности, стилски, 
тематски и колоритно усклађено са архитектуром и 
урбаним мобилијаром. 

 На трговима и скверовима није дозвољена 
изградња спортских терена и игралишта осим 
монтажних за потребе хуманитарних, тематских, 
промотивних и сл. манифестација. 
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Зеленило на површинама остале намене - 
зеленило ограниченог коришћења 

 
Зеленило које се налази на површинама остале 

намене, представља углавном зеленило у функцији 
основне намене простора. Организује се као 
декоративно зеленило у оквиру објеката спортско-
рекреативних, комерцијалних, комуналних и 
привредних делатности, као и становања. Припада 
категорији зеленила ограниченог коришћења.  

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

У ову категорију спада зеленило пословних и 
јавних објеката и зеленило у оквиру становања. 

За зеленило ограниченог коришћења, које је 
саставни део објеката  комерцијалних, комуналних и 
привредних делатности,  важе следећи урбанистички 
услови за зеленило: 

 за реконструкцију постојеће и изградњу нове 
зелене површине, неопходна је израда пројекта 
партерног уређења и предлог мера за санацију 
зеленила; 

 зеленило ограниченог коришћења подразумева 
уређену површину са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може зависно од намене да садржи и 
различите елементе пејзажно-архитектонске елементе; 

 зелене површине које су намењене употреби 
корисника објеката, морају бити доступне и особама са 
посебним потребама. 
 

2.5. Степен комуналне опремљености грађевин-
ског земљишта по целинама или зонама који је 
потребан за издавање локацијских услова, односно 
грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне канали-
зације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.6. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
Валоризација објеката, целина, слободних 

простора, ликовних, амбијенталних и других 
вредности, знаменитих места у ужем и ширем градском 
подручју Крушевца одређује основне принципе и 
режим заштите целина и појединачних објеката, а 
приступ је, условљен и основном поделом на 
заштићене и евидентиране објекте са утврђеним 
споменичким својствима. 

Циљ за стварање зона уже, или шире заштите 
објеката, целина и амбијената огледа се, пре свега, у 
потреби остварења заштите непосредног окружења 

споменичких целина, односно заштићених објеката ван 
зона заштите. Уређење ових простора подразумева и 
могућност нове изградње, уз планерски и 
пројектантски приступ који одговара мерилима 
амбијента; поред тога, ово подручје треба да обезбеди 
интегритет оних целина које су већ нарушене 
пропадањем појединих објеката или неконтролисаном 
изградњом нових. 

Основна начела у погледу утврђивања садржаја и 
функција споменичких објеката и целина, уз њихову 
ревитализацију и примену мера техничке заштите, 
дефинишу узајамно равноправан однос нових потреба и 
потреба које произилазе из споменичких вредности, уз 
изричито одбацивање намена које могу да деградирају 
заштићене објекте, зоне и амбијенте. 

 
Добра која уживају предходну заштиту 
 
Зграда Хотела и биоскопа "Европа" у Балканској 

улици (КП 675) 
Кућа у чолак Антиној улици бр. 13 (КП 710/1) 
 
Смернице за спровођење 
 
У просторном погледу, мере заштите налажу 

континуирани рад на евиденцији, истраживању и 
валоризацији појединих објеката, споменичких и 
амбијенталних целина, знаменитих места и других 
вредности културне баштине. Приликом будуће израде 
планова, урбанистичких пројеката за поједине зоне, 
треба наставити рад на детаљној валоризацији 
евидентираних објеката и целина градитељског наслеђа 
и који ће се на погодан начин, интегрисати у савремен 
живот, уз утврђивање одређених мера правне и 
техничке заштите, као и ревитализације. 

Посебан третман заштићених зона, кроз Опште 
мере заштите обухватају: 

 очување аутентичности објеката и простора у 
границама заштите; 

 уклањање неодговарајућих објеката и садржаја; 
 спровођење мера правне и техничке заштите, 

подразумевајући конзерваторске и рестаураторске 
интервенције код објеката који су угрожени, односно 
код којих су преправкама умањене споменичке 
вредности; 

 стварање неопходних услова за савремено 
коришћење објеката; 

 евентуалну изградњу нових објеката у зонама 
заштите, на основу и у оквирима планова, 
урбанистичких пројеката и програма ревитализације, у 
складу са планом;  

 забрану рушења заштићених и евидентираних 
објеката, без обзира на њихово грађевинско стање; 

 асанацију и адаптација у складу са савременим 
потребама, али уз поштовање режима заштите и 
претходно утврђених конзерваторских услова од стране 
надлежне службе заштите; 

 обрада слободних простора и површина, који 
сачињавају одређене амбијенте такође треба да се 
обухвати плановима нижег реда; 

 Уколико се током извођења земљаних радова 
(инфраструктура, објекти) наиђе на до сада непознат 
археолошки локалитет (добро које уживају претходну 
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заштиту закона) Извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе;  

 приликом извођења радова, обавезно је да 
предузму мере заштите како налаз не би био уништен и 
оштећен и да се сачува на месту и положају у коме је 
откривен;  

 Даље извођење грађевинских радова и промена 
облика терена могу се дозволити након претходно 
обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну 
презентацију налаза и услове и сагласност службе 
заштите;  

 Трошкове истраживања, конзервације, чувања, 
публиковања и излагања добра које ужива претходну 
заштиту, све до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите, сноси Инвеститор.  

Смерницама за спровођење мера техничке заштите 
објеката и амбијената у заштићеним зонама посебно се 
утврђује обавеза примене аутентичних материјала, 
архитектонских детаља и техника грађења и то код 
свих интервенција које могу да угрозе, или деградирају 
споменичка својства објекта. 

Мере техничке заштите за ПГР Центар, 
представљају основу за утврђивање услова и мера 
заштите културних добара и културног наслеђа.  

 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-2733/2, од 
18.12.2017. године, предметно подручје се не налази 
унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и не налази се у 
просторном обухвату еколошких мрежа, ни 
евидентираних  природних добара. 

Планирана детаљна намена у делу централне 
градске зоне усклађена је са наменама из плана вишег 
реда и планова ширег простора.  

Забрањена је изградња објеката или обављање 
делатности који на било који начин могу да угрозе 
околину, који користе токсичне и опасне материје, 
производе буку, прашину или неугодне мирисе, а ради 
обезбеђења заштите елемената животне средине. 

Посебно је значајно максимално очување и 
заштита високог зеленила и вредних примерака 
дендрофлоре (појединачна стабла и групе стабала), 
како у оквиру целина намењених зеленилу, тако и у 
оквиру других целина, односно поштовање прописаног 
обавезног процентуалног учешћа зеленила и уређених 
слободних површина у оквиру дефинисаних намена. 
Постојеће површине парковског карактера линијским 
зеленилом повезати са планираним зеленилом у циљу 
повећања површина под зеленилом, смањењу емисија 
са ефектом стаклене баште и доприноса борби против 
климатских промена.    

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања у обухвату плана обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара, посебно проценат изграђености, висину и 
изглед објеката, површине под зеленилом, утврђена 
растојања и сл.   

 потпуно инфраструктурно опремање по 
највишим еколошким стандардима и у складу са 
условима надлежних предузећа, а линијско 
озелењавање ускладити са ширином профила и 
распоредом уличних инсталација; 

 обавезно је уређење и озелењавање слободних 
површина и формирање заштитног зеленила у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 зелeнило тргова и скверова планирати као 
зеленило високе декоративности, колоритно и тематски 
усклађено са архитектуром и урбаним мобилијаром, 
такође на градским улицама користити стабла чији 
коренов систем не оштећује застор, као и врсте са 
кртим и ломљивим гранама; 

 уколико се због изградње уништи постојеће 
јавно зеленило, исто се мора надокнадити под условима 
и уз сагласност надлежне службе, ради очувања 
вегетације; 

 формирање и уређење нових зелених површина, 
дрвореда и заштитног зеленила, уз препоруку примене 
аутохтоних, брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности, уз 
избегавање врста које су алергене (тополе) и инвазивне 
(багрем, кисело дрво и др.);  

 извођењем радова није дозвољено угрожавање 
постојећих подземних хидрографских веза, а ни 
квалитативних карактеристика подземних и 
површинских вода; 

 приликом акцидентних ситуација спровести све 
мере заштите природе уз обавештавање надлежних 
инспекцијских служби и установа и прописати обавезну 
санацију површина и враћање у првобитно стање; 

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да о томе обавести надлежну организацију за 
заштиту природе, сходно Закону о заштити природе, 
односно предузме све мере како се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица.     

 
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, за предметни плана донета је Одлука 
о неприступању изради стратешке процене утицаја 
ПДР „Центар 4“ на животну средину (Службени лист 
града Крушевца, бр. 15/2016). 

Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и оцени постојећег стања, валоризацији 
потенцијала и ограничења, односно процени еколош-
ких услова за одрживи урбани развој и дефинисању 
еколошко прихватљивих планских решења.  

Заштита и унапређење животне средине за 
подручје Плана, заснива се на превенцији и контроли 
потенцијалних облика загађивања животне средине, у 
оквиру превентивних и обавезних мера заштите 
животне средине и мониторинга. 

У оквиру еколошке целине „Крушевац 1“ подручје 
у обухвату Плана припада еколошкој потцелини 
„Центар“, која обухвата централну градску зону и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише 
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разноврсност намена: становање, објекти јавних 
функција, културно-историјски објекти, комерцијални 
и пословни објекти.   

На основу еколошке валоризације, смерница из 
планова вишег редa и услова надлежних предузећа, 
дефинисане су опште и посебне мере заштите животне 
средине. Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа, уз уважавање стратешких опредељења 
развоја инфраструктурних система. 

Опште мере заштите у оквиру стамбених 
грађевинских зонa подразумевају да није дозвољена: 

 изградња или било каква промена у простору 
која би могла да наруши стање чинилаца животне 
средине у окружењу (воду, ваздух, земљиште); 

 обављање делатности које угрожавају квалитет 
животне средине, производе буку или непријатне 
мирисе; 

 изградња која би могла да наруши или угрози 
основне услове живота суседа или сигурност суседних 
зграда.  

Обавезне мере заштите: 
 поштовање прописаних правила уређења и 

правила грађења; 
 обавезно је комунално и инфраструктурно 

опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водама и отпадом;  

 обавезно озелењавање и пејзажно уређење 
слободних површина уз примену аутохтоних, 
брзорастућих врста које нису алергене (тополе...) ни 
инвазивне (багрем, кисело дрво...); 

 обавезан је предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток) и 
контрола квалитета отпадних вода;   

 обавезан мониторинг квалитета ваздуха и буке, 
ради праћење стања животне средине и обавеза 
носиоца пројеката да адекватно реагују у случају 
акцидентних ситуација;     

 рационално коришћење енергије, већа употреба 
обновљивих извора енергије и повећање енергетске 
ефикасности при изградњи свих објеката; 

 при реализацији пројеката (изградња објеката, 
извођење радова), обавезна је примена мера заштите 
животне средине као саставни део локацијских услова 
и пројектно техничке документације;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, у складу са Законом о процени 
утицаја и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (Сл.гласник РС, бр. 114/08). 

 
Заштита ваздуха 
 
На подручју плана заштита ваздуха обухвата мере 

превенције и контроле емисије загађујућих материја из 

свих извора загађења (покретних и стационарних), како 
би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет 
ваздуха и минимизирали негативни ефекти на животну 
средину и здравље становништва.  

Посебне мере заштите ваздуха: 
 подстицање коришћења обновљивих извора 

енергије, и енергетске ефикасности; 
 смањење индивидуалних котларница и 

ложишта, коришћење система централизованог снабде-
вања енергијом и ширење гасификационог система;  

 максимално очување јавних зелених површина, 
група стабала или појединачна стабла, уз обавезно 
озелењавање слободних површина; 

 стриктно поштовање задатих урбанистичких 
параметара, посебно односа изграђених и слободних 
површина, као и карактера изградње; 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање и информисање јавности у складу са 
посебним прописима; 

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала, као и 
утицаја на контактне зоне  у односу на проветравање, 
осунчање и процентуалне заступљености уређених 
зелених површина. 

 
Заштита од буке 
 
У складу са наменом простора и граничним 

вредностима индикатора буке, утврђују се: 
 тихе зоне – заштићене целине и зоне са 

прописаним граничним вредностима од 50 dB(A) у току 
дана и 40 dB(A) у току ноћи у којима је забрањена 
употреба извора буке који могу повисити ниво буке и 
обухватају: зоне индивидуалног становања, зоне и 
локације спорта и рекреације и зеленила, локације 
вртића и школских објеката, туристичке зоне и 
локације, објекте здравства; 

 саобраћајнице реализовати тако да је 
обезбеђена добра проточност саобраћаја; 

 формирање заштитног зеленог појаса/зашти-
тних баријера (антизвучне баријере) у оквиру планског 
подручја и озелењавање слободних и паркинг 
површина; 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама за 
заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, 
стручни налаз о мерењу нивоа буке); 

 они који обављањем делатности утичу или 
могу утицати на изложеност буци, дужни су да 
спроведу адекватне мере звучне заштите при 
пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката, тако 
да се ниво буке не повећава; 

 обавезно је мерење нивоа буке у животној 
средини и праћење утицаја појединих делатности на 
интензитет буке, као и информисање становништва о 
стању буке. 

 
Заштита вода 
 
Заштита квалитета површинских и подземних вода 

заснована је на мерама заштите квалитета, превенције и 
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обавезујућих мера контроле и мониторинга, у циљу 
спречавања даљег погоршања стања вода: 

 изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода; 

 изградња канализационог система за одвођење 
отпадних вода као сепаратног са посебним колектором 
за одвођење атмосферских вода; 

 проширење и реконструкција постојеће 
канализационе мреже и повезивање свих објеката на 
канализациону мрежу; 

 са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну 
канализацију; 

 носиоци пројеката и генератори отпадних вода, 
који отпадне воде испуштају у реципијент или јавну 
канализацију дужни су да изграде уређаје за 
предтретман или пречишћавање отпадних вода до 
захтеваног нивоа; 

 носиоци пројеката и оператери генератори 
отпадних вода, који отпадне воде испуштају у јавну 
(насељску) канализацију, од надлежног органа Градске 
управе исходују Акт о испуштању отпадних вода у 
јавну канализацију. 

 
Заштита земљишта 
 
Мере заштите земљишта обухватају рационално и 

одрживо коришћење и у том смислу обавезно је:  
 стриктно поштовање дефинисаних 

урбанистичких параметара, у складу са планираном 
наменом и правилима уређења и обавезно 
процентуално учешће слободних и зелених површина 
на парцели; 

 организовано управљање отпадом, што 
подразумева прикупљање, примарну селекцију, 
транспорт и одлагање на санитарну депонију преко 
надлежног предузећа;  

 забрањено је обављање делатности и изградња 
објеката који могу загадити земљиште. 

 
Управљање отпадом  
 
Поступање са отпадом мора бити у складу са 

Локалним планом управљања отпадом, а сакупљање, 
транспорт, третман и одлагање комуналног отпада 
организовано преко надлежног комуналног предузећа. 

 за сваки објекат или групу објеката обезбедити 
простор за постављање судова (контејнери, канте) за 
сакупљање отпада који треба да задовоље захтеве 
хигијене, естетске захтеве и захтеве свих корисника 
јавних површина, као и површина са посебном 
наменом, уз поштовање принципа примарне селекције 
свих врста отпада и редовно пражњење судова и 
транспорт отпада са локација у складу са условима 
надлежног комуналног предузећа; 

 комунални отпад, на микролокацијама ће са 
прикупљати постављањем корпи за смеће на локацијама 
окупљања и јавним просторима (скверови, паркови, 
платои, паркинзи, пешачке комуникације и сл.); 

 у зонама становања за типску канту зависно од 
величине (80/120 литара), потребно је обезбедити до 

0,5m², која мора испуњавати све хигијенске услове 
одржавања и неометаног приступа возилима и 
радницима комуналног предузећа; 

 планирани објекти који имају туристичку, 
спортско-рекреативну и комерцијално-услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање смећа (комуналног отпада). Величина 
просторије се утврђује према броју корисника, а 
приступ овом простору мора бити повезан на 
приступни пут (преко рампе за приступ комуналног 
возила). Просторије се налазе у оквиру објеката као 
засебне, без прозора, са електричним осветљењем, са 
точећим местом за славину, холендером и Гајгер 
сливником са решетком; 

 стандард за сакупљање отпада, карактеристика 
комуналног отпада (кућног смећа) је суд - контејнер, 
запремине 1100 литара, габарита 1,37x1,45x1,45м. 
Апроксимативно један контејнер се поставља на 800м2 
корисне површине (контејнер на 1000m2 бруто 
површине пословног простора, односно 1 контејнер на 
15 стамбених јединица). За сваки контејнер потребно је 
обезбедити око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута (са решеним одвођењем атмосферских 
и оцедних вода). Простори треба да су обележени, 
приступачни за возила јавне хигијене, са подлогом од 
тврдог материјала, због чишћења и прања; 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, пластика) и др. 
рециклабилни отпад је потребно организовано 
прикупљати у посебним контејнерима (жичани за папир, 
картон и пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења 

обухвата мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства зрачења, услове 
коришћења извора ових зрачења и представљају 
обавезне мере и услове коришћења и уређења простора. 

Обавезне мере заштите од нејонизујућих зрачења: 
 обавезна је контрола степена излагања 

нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола 
спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења и 
систематско испитивање и праћење нивоа нејонизу-
јућих зрачења и вођење евиденције о изворима 
нејонизујућих зрачења; 

 обавезно је информисање становништва о 
здравственим ефектима излагања нејонизујућим зраче-
њима; 

 није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица 
мобилне телефоније на објектима: болница, породилишта, 
дечијих вртића, школа, простора дечијих игралишта 
(удаљеност од парцеле не може бити мања од 50м); 

 за реализацију објеката/уређаја извора нејони-
зујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте потенци-
јалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се 
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може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр.114/08).  

 
Јавни надземни паркинг простори 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 спроводити претходно наведене опште мере 

заштите животне средине, као и мере које се односе на 
мере заштите у току изградње објекта, мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико кон-
кретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 
 све активности на изградњи или одржавању 

објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 изградња нових објеката условљена је 
формирањем уређених зелених површина у 
одговарајуће процентуалне заступљености, у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности у складу са планираном наменом; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 

 грађевинског материјала током транспорта;  
 отпадни материјал који настане у процесу 

изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести надлежну организацију за заштиту 
природе и предузме потребне мере до доласка 
овлашћеног лица.  

 

2.6.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко - архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то: 

 у јавним и објектима јавне намене (јавна управа, 
школе, објекти културе, подземне и веће гараже, трафо 
станице, котларнице, пословне просторије и други 
објекти), у свему се морају применити прописане мере 
за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

 стамбени објекти за вишепородично становање и 
објекти јавне намене морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. 
средствима, као и уређајима за дојаву пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 
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 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15),Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детеrщију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр. 217-373/17 од 13.11.2017. год.  

 
2.6.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради интегралног информационог система о 
прородним непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. У односу на 
максимални очекивани интензитет земљотреса, 
заштита подразумева обавезну примену техничких 

прописа за изградњу на сеизмичким подручјима при 
пројектовању и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.6.8. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са инвалидитетом 
 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
 елементи приступачности за савладавање 

висинских разлика; 
 елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – стамбене и стамбено – пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

 елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%, 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 
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2.7. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне енергије, а 
у складу са прописима из ове области (Правилником о 
енергетској ефикасности зграда, „Сл. гласник РС“, бр.61/11 
и Правилником о условима, садржини и начину издавања 
сертификата о енергетским својствима зграда, „Сл. гласник 
РС“, бр.69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном у 
правцу север - југ.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија сенка 
може угрозити суседне објекте.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
- рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

- рационално коришћење необновљивих приро-
дних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће, 

- побољшање енергетске ефикасности и 
рационално коришћење енергије на нивоу града – у 
јавним комуналним предузећима, установама и јавним 
објектима у надлежности града применом мера на 
грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем 
осветљењу; 

- подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

- извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске 
ефикасности - боља изолација, замена прозора, 
ефикасније грејање и хлађење; 

- подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 

коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

- побољшање енергетске ефикасности јавне расвете 
- замена старих сијалица и светиљки новом опремом 
која смањује потрошњу; 

- побољшање енергетске ефикасности водовода и 
канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

- побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015. - 2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Израда урбанистичког пројекта 
 
Овим Планом су одређене локације за израду 

урбанистичких пројеката. 
Урбанистички пројекат се израђује у складу са 

законом и на захтев инвеститора за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне намене и 
урбанистичко архитектонске разраде локације. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда планова 

парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

одн. препарцелације за: 
 
 локације са објектима јавне намене (јавне 

функције, комуналне делатности и др.) по указаној 
потреби ради формирања грађевинске парцеле; 

 све јавне површине у оквиру плана (паркове, 
тргове, скверове, улице и др.) по указаној потреби ради 
формирања грађевинске парцеле. 

 све приватне парцеле у оквиру плана (независно 
од намене) по указаној потреби ради формирања 
грађевинске парцеле за изградњу у складу са планом 

 
За површине осталих намена, пројекти парцела-

ције, или препарцелације радиће се у складу са Законом 
и правилима утврђеним планом.  

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле; 
 
3.3.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у случају 
када то подразумева постојеће катастарско, одн. имовинско 
стање, постојећи терен или тип изградње. 
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Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.3.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  

Регулациона линија јавног пута је основни елемент 
за утврђивање саобраћајне мреже. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 примарна саобраћајница ...................... 10м 
 секундарна саобраћајница ................... 8,5м 
 терцијална саобраћајница .................... 6м 
 колски пролази ...................................... 5м 
 приватни пролази ................................. 2,5м 
 пешачке стазе ........................................ 1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа 

инфраструктуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), надземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији детаљних намена: 
 
 становање 
1. породично становање - типови: ПС-01, ПС-02 
2. вишепородично становање - типови: ВС-02 и 

ВС-03 
 комерцијалне делатности – типови: КД-02,   

КД-041 
 јавне функције, 
 комуналне делатности, 
 зеленило. 
 
Планом је одређена детаљна намена земљишта по 

појединачним зонама, односно врста и намена објеката 
који се могу градити по појединачним зонама, 
компатибилне намене објеката, као и врста и намена 
објеката чија је изградња забрањена. 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 

Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са четири и више стамбених јединица. 

Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, као и објекте који су за јавно 
коришћење намењени већем броју корисника и сл., и не 
представљају нужно површину јавне намене. 

Тип КД-01 - подразумева комерцијалне делатности 
као трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети и сл. 

Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл. 

Тип КД-041 подразумева комерцијалне делатности 
у функцији туризма: хотели, коначишта, виле, 
апартмани, хостели и сл. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се 

могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости парцеле, дозвољава се 
на грађевинској парцели компатибилна намена, у 
оквиру објекта или као самосталног објекта. 
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На грађевинским парцелама на подручју Плана 
није дозвољена изградња помоћних објеката као 
самосталних. 

У оквиру намене становања, могућа је у приватном 
власништву изградња објеката намењених образовању, 
здравству, социјалној и дечијој заштити, култури, 
религији, информисању, али само под условом да 
задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

Однос становања према пословању: до 50% : 50%. 
У оквиру објеката не могу се организовати 

садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

У оквиру намене комерцијалних делатности дозво-
љена је изградња самосталних стамбених објеката. 

У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

У оквиру намене јавних функција, не дозвољава се 
изградња компатибилних делатности осим изузетно 
уколико је то могуће, комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и различите облике услуга. 

Однос јавних функција према пословању: до 80% : 
20%. 

Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели и на 
њих се примењују правила грађења дефинисана за 
основну намену. 

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар 
и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
могу се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је 
на постојећој јавној површини, или на објектима или 
коридорима постојеће инфраструктуре. 

Забрањена је изградња објеката и извођење радова 
на простору предвиђеном за заштитне појасеве, 
односно не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

Објекти чија је изградња забрањена су сви они 
објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос 
бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле. 

Индекс заузетости (ИЗ) парцеле је однос габарита 
хоризонталне пројекције изграђеног или планираног 
објекта и укупне површине грађевинске парцеле 
изражен у процентима (%). 

Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама, у посебним правилима 
грађења. 

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи ( објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Под слободностојећим објектима подразумевају се 
и објекти вишепородичног становања типа „ламела“, 
односно они који имају више улаза. 

Уколико се објекат на парцели поставља као 
слободностојећи, објекат поставити тако да својом 
дужом фасадом буде паралелан са улицом, како би се 
формирао улични фронт. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо-нивелациони план са 
зонама за изградњу“. 

Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

За објекте  код којих се грађевинска линија 
поклапа са регулационом линијом  постављање објекта 
на грађевинску линију је обавезно. 

Подземна грађевинска линија (делови објекта, 
подземна гаража,) може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије, као и унутрашњем 
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дворишту изван основног габарита објекта, под 
условом да се избором начина и котом фундирања 
објекта, не угрозе постојећи темељи суседних објеката, 
инфраструктура или саобраћајна површина. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. Она се 
дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

За изградњу објеката јавне намене подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 

 
Грађевинска линија породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између 
регулационе и грађевинске линије се утврђује на 
основу позиције већине изграђених објеката (преко 
50%).  

 
Грађевинска линија вишепородичних стамбених 

објеката – типови  ВС-02, ВС-03 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте са подземном гаражом је 5м, 
осим за објекте у низу и осим у случајевима кад се 
локацијски услови издају за регулисани део улице у 
коме се грађевинска и регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

Грађевинска линија за објекте који се не налазе 
непосредно уз улицу утврђена је у посебним правилима 
грађења за сваку ситуацију понаособ. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 
намени објеката у зони у којој се објекат комерци-
јалних делатности гради. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

Грађевинска линија објеката комерцијалних 
делатности – тип КД-041 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је минимално 5м, осим у 
случајевима кад се локацијски услови издају за регули-
сани део улице у коме се грађевинска и регулациона 
линија поклапају. 

 
Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 
Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 

4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м. 

Изграђени објекти чије растојање од другог објекта 
високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1м (дозвољени су 
само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м. 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-02, ВС-03 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих више-

спратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+2, П+3 и П+4, износи 
најмање 1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти 
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама, као и атељеима, 
али не може бити мање од 5м. Растојање се утврђује у 
односу на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању од 
2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 
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Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта постављеног на граници грађевинске 
парцеле у случају реконструкције и доградње не могу 
имати отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-02 
 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности се утврђује према спратности објекта и 
примењују се иста удаљења као и за објекте 
породичног и вишепородичног становања. 

 
Тип КД-041 
 
Међусобно растојање између објеката је 

минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 
4м. 

Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом), 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растојање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца, 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м, 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца), 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих претходних тачака, 

 висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта, 

 висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 

основног габарита објекта и као таква мора се појавити 
на најмање 50% дужине сваке фасаде објекта, 

 висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који 
прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта 
одређује се применом одговарајућих тачака овог 
поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

 
Услови за реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. 

Постојећи објекти који се реконструишу, дограђују 
и сл. морају да испуњавају све услове дате овим планом 
(урбанистички параметри, спратност). 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене 
планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 
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На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање нових 
отвора. 

За објекте који су проглашени за добра која 
уживају предходходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови на 
објектима могу изводити само уз предходно издате 
услове и сагласности од стране надлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
Услови за нове објекте у оквиру зона 

изграђених објеката 
 
Код постојећих зона изграђених објеката (потпуно 

или делимично формираних), грађевинска линија према 
регулацији је дефинисана постојећим изграђеним 
објектима који се задржавају. 

Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем 
од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност 
власника, односно корисника суседне парцеле. У том 
случају, на зиду новог објекта према суседу није 
дозвољено постављање било каквих отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња светларника 
исте величине и симетричног постојећем светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних 
објеката дозвољени су наспрамни отвори помоћних 
просторија и степеништа. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 транспарентне браварске конзолне 
надстрешнице у зони приземне етаже – максимално 
2,0м по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту у односу на регулациону линију 
су дефинисани за сваку зону посебно. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску 
линију више од 1,2м и то на делу објекта вишем од 3м. 
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу 
на грађевинску, односно регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

 да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 да не угрожава функцију и статичку стабилност 

постојећег и суседног објекта. 
 да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не може 
бити мања од 5,0м. 
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Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, 
поред једне стране објекта мора бити без физичких 
препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 

Код објеката у низу или прекинутом низу могуће је 
је отварање пролаза кроз фасадну раван објекта, ка 
унутрашњости парцеле, минималне корисне ширине 
3,0м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила на парцелама 

корисника планира се, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности и нормативима.  

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 Паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и 
то једно паркинг место или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора, осим за: 
пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, 
трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица, хотелијерску установу – једно 
ПМ на користан простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике обезбеђује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – 
једно ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

 За објекте вишепородичног становања, објекте 
комерцијалних делатности и јавних функција, као и 
објекте комерцијалних делатности у функцији туризма 
уколико се делимично не може обезбедити не постоји 
могућност за паркирање возила на припадајућој 
грађевинској парцели, паркирање се може организовати 
на другој грађевинској парцели (у радијусу од 200м) 
под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи на начин дефинисан у претходним ставовима, а 
у складу са наменом објеката. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

Планом је предвиђена изградња више јавних 
паркинга део тако планираног паркинг простора могу 
користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана, с тим да је препорука да се ови објекти 
намењени паркирању са одговарајућим капацитетом 

граде и стављају на употребу истовремено са објектима 
чија је изградња планирана. 

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са посебним потребама и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају 
у индексе. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

При градњи гаража за нове објекте могуће је 
удруживање ради градње заједничког  улаза, излаза и 
главне подземне комуникације са које би се улазило у 
подземне гараже испод појединих објеката односно 
парцела, у том случају обавезна је израда 
Урбанистичког пројекта. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у 

простору и тако их и планирати и уређивати. Поред 
испуњења функционалности ови простори морају 
имати посебне амбијентално-архитектонске вредности. 
Партерно уређење тргова, коришћење материјала, боја, 
као и других елемената који се на њима јављају морају 
бити међусобно усклађени и јединствени за целину која 
чини трг.  

 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена 

изградња спортско - рекреативних садржаја. 
Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 

ако су такви садржаји примерени месту и значају трга и 
ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
На трговима и скверовима могу се организовати 

садржаји забаве и манифестација културе. 
 

 

Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
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обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из Плана, Законом о ауторском и 
сродним правима, као и мерама заштите непокретних 
културних добара, уколико објекат има статус 
непокретног културног добра. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

Грађевинске парцеле за породично становање 
могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, 
или транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 
1,4м. 

Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

 
Грађевинске парцеле за вишепородично 

становање се не ограђују. 
 
Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 

делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у 
зонама породичног становања где је ограђивање могуће 
у складу са условима за ограђивање грађевинских 
парцела за породично становање или из безбедносних 
разлога. 

 
Грађевинске парцеле за објекте јавних функција 

се не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога (школе, вртићи, атлетски 
стадион, базен, спортски центар и сл.). Ограда је 
транспарентна, максималне висине парапета до 0,4м и 
висине ограде до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 
на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 

У фази израде техничке документације, у 
зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

Услови за прикључење објекта на мрежу 
комуналне инфраструктуре 

 
Према условима утврђених Планом у делу 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по грађевинским зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

правила грађења за планиране намене површина по 
грађевинским зонама која се односе на појединачне 
грађевинске парцеле. 

 
3.4.1. Урбанистичка потцелина 1.1.5 
 
3.4.1.1 Урбанистичка зона А1: вишепородично 

становање типа ВС-03 
 
Врста и намена објеката чија је изградња дозвољена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 50:50. 

 
Компатибилна намена 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
Подразумева комерцијалне делатности (трговачко-

пословни центри, пословни објекти и сл.), који се 
организују у делу блока. За изградњу самосталног 
објекта комерцијалних делатности користе се 
урбанистички параметри дефинисани за ВС-03. 

 
Индекс заузетости  
Из=50% 
 
Типологија објекта 
ВС-03 - Слободностојећи, прекинути низ,  
КД-02 - Слободностојећи објекат, прекинути низ,  
КД-041 - Слободностојећи, прекинути низ, 

непрекинути низ 
 
Положај објекта 
Грађевинска линија објеката према улици Чолак 

Антиној и Тодора од Сталаћа и суседним парцелама, 
као и унутрашње грађевинске линије су дате у 
графичком прилогу бр.3 Регулационо нивелациони 
план са зонама за грађење. 

 
Спратност објекта 
ВС-03 до П+4 
КД-02 до П+4 
КД-041 до П+4 
Испади на објекту 
 
У случају изградње планираног објекта, дуж 

уличног фронта улице Чолак Антине нису дозвољени 
испади на објекту изван утврђене регулационе линије. 
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Пројектна решења остварују се повлачењем уличних 
фасадних равни према унутрашњости парцеле. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску, односно 
регулациону линију (рачунајући од основног габарита 
објекта до хоризонталне пројекције испада на следећи 
начин: 

 на делу објекта према бочним и задњем 
дворишту претежне северне оријентације  – 0,90  м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% фасаде изнад приземља,  

 на делу објекта према унутрашњем дворишту 
претежне јужне оријентације  – 0,9 м, али укупна 
површина грађевинских елемената не може прећи 30% 
бочне фасаде изнад приземља,  

 на делу према према улици Тодора од Сталаћа 
– 1,2 м, али укупна површина грађевинских елемената 
не може прећи 50% површине фасаде изнад приземља.  

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Зону посматрати као јединствену грађевинску 

локацију са свим планираним објектима. Коначно 
решење разрадити урбанистичким пројектом и 
пројектом препарцелације.     

 
Паркирање 
 
Гаража се планира у оквиру објекта, као подземна 

гаража.  
Гаража се може извести у више подземних етажа, 

уколико нема сметњи геотехничке и хидротехничке 
природе. 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
изграђености и индекс заузетости. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

 
Архитектонско обликовање 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију, које треба усагласити уз 
минимална одступања. 

За реализацију објекта планирати косе или равне 
кровове, с тим да у случају објеката који се изводе из 
више сегмената, избор типа крова мора бити 
јединствен. Нагиб прилагодити кровном покривачу 
који мора бити у складу са архитектуром објекта и 
његовом локацијом. 

Није дозвољена могућност извођења мансардног 
крова.   

Обзиром да се ради о објектима у централној 
градској зони у архитектонском обликовању применити 
високе стандарде у форми и материјализацији.  

Унутрашње двориште представља један атрактиван 
простор, који је могуће користити као отворене 
површине уз комерцијалне садржаје на приземљу 
објеката или на неки други начин, који је могуће 
уредити и озеленити. 

Могуће је планирати фазну изградњу у оквиру ове 
грађевинске целине.   

 
Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 
 
Минимални процентуална заступљеност слобо-

дних и зелених површина износи 30% од неизграђеног 
дела парцеле.  

Унутрашње двориште формирано у овој зони 
функционално и естетски уредити, простор поплочати, 
опремити урбаним мобилијаром и озеленити приме-
рено амбијенту. 

Зеленило формирати од декоративних врста жбуња 
системом мањих зелених површина или жардињера.  

 
3.4.1.2. Урбанистичка зона А2: затечено 

вишепородично становање са комерцијалним 
делатностима 

 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта и планира се 

надградња стамбене етаже на постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима, где за то, 
постоје техничке могућности и није раније вршена 
реконструкција и доградња новог корисног простора. 

У приземљу постојећих објеката задржавају се 
комерцијалне делатности, које подразумевају обављање 
свих непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

 

Индекс заузетости 

Из=84% 
 

Спратност објекта 

П+3 
 
У односу на постојећу спратност дозвољена је 

надградња још једне стамбене етаже, код објеката код 
којих није изведена надградња. 

Објекти са изведеном надградњом се као такви 
задржавају. 

Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, укоолико се надградња изводи као поткровље. 

Могућа је и надградња спрата и форма повученог 
спрата, и формирање зелених тераса и кровова. 

 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина грађевинске парцеле је проистекла 

након дефинисања јавних површина и фактичког стања 
и износи П пр.= 2.007м2  
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Паркирање 
 
Паркирање возила за кориснике вишепородичног 

стамбеног објекта, обезбеђује се у оквиру површине 
јавног паркинга.  

У унутрашњости ове зоне планиран је јавни 
паркинг простор. Део овог паркинга користе корисници 
станова у објекту вишепородичног становања. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који нису надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
Слободне и зелене површине 
 
Озелењавање балкона, тераса, делова равних 

кровова и сл., због недостатка слободних површина у 
овој зони (у оквиру површина за редовну употребу 
објекта).  

Обавезно је адекватно озелењавање површина 
планираних за јавни паркиг.     

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбедити 
у погледу термичке и  звучне заштите у односу на 
постојеће стамбене јединице и спољне утицаје. 

 
Заштита и ревитализација  
 
Постојећи објекат хотела и биоскопа "Европа" 

задржавају се и третирају у складу са условима 
надлежног Завода за заштиту споменика Краљево, 
датих у тачки 2.6.1. Услови и мере заштите 
непокретних културних добара и амбијенталних целина 
и заштите културног наслеђа, овог плана 

3.4.1.3. Урбанистичка зона А3: комерцијалне 
делатности типа КД-02 

 
Дозвољена намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање са могућим 

становањем на вишим етажама објекта према улици 
Чолак Антиној.  

 
Индекс заузетости 
Из=80% 
 
Спратност објекта 
 
Задржава се постојећа спратност објеката (од П+1 

до П+3) 
 
Величина грађевинске парцеле 
Површина грађевинске парцеле је прихваћена из 

фактичког стања.  
 
Паркирање 
 
Паркирање постојеће у непосредној близини, на 

јавним површинама за паркирање.  
 
Слободне и зелене површине 
 
Зеленило формирати од декоративних врста жбуња, 

системом мањих зелених површина или жардињера.    
 
3.4.2. Урбанистичка потцелина 1.2.1 
 
3.4.2.1. Грађевинска зона Б1: вишепородично 

становање ВС-01 и породично становање ПС-02 
 
Вишепородично становање 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-01 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 50:50. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ВС-01. 

Постојећи објекти породичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
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Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у прекинутом 

низу, двојни или слободностојећи.  
Објекат се, такође може поставити као двојни или 

слободностојећи, уз услов да ширина  објекта према 
улици буде мин. 7,5м. 

 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулациона линија према улицама се поклапа са 
грађевинском.  

Дворишна грађевинска линија објекта дефинише се 
уз услов задовољења максималног индекса 
изграђености и минималних међусобних растојања 
објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
ВС-01 до П+2 
Максимална висина венца објекта је 10.50 м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Нису дозвољени испади на објекту изван 

регулационе линије према улици Чолак Антиној и 
Таковској. Пројектна решења остварују се повлачењем 
уличних фасадних равни према унутрашњости парцеле. 

Остала правила за испаде на објекту дата су у  делу 
3.3.3. Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 600м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 15м. 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу двојног објекта или објекта у прекинутом 
низу је 550м². 

Минимална ширина фронта парцеле је 10м. 
 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени на 

постојећим објектима се може интервенисати, али без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 

начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Заступљеност слободних и зелених површина је 

условљен бројем отворених паркинг места на парцели, 
али не може бити мања од 30%, од чега најмање 15% 
травнатих и озелењених површина на нивоу парцеле. 

 
Породично становање 
 
Дозвољена намена 
 
Породично становање типа ПС-02 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-02. 

Постојећи објекти породичног становања веће 
спратности и комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  
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Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
Планирана је изградња слободностојећих објеката.  
 
Положај објекта 
 
Грађевинска линија објекта је дата у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план са зонама 
за изградњу“. 

Регулациона линија према улицама се поклапа са 
грађевинском.  

Дворишна грађевинска линија објекта дефинише се 
уз услов задовољења максималног индекса 
изграђености и минималних међусобних растојања 
објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
ПС-02 до П+2 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 300м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 12м.  

Изузетно, може бити минимално 250м2, уколико је 
то катастарски затечено стање. У том случају, 
дозвољени урбанистички параметри су: индекс 
заузетости 40%, са највише 2 стамбене јединице и 
минимална ширина фронта парцеле 10м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле у складу са правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат зелених и слободних 

површина износи 30% од неизграђеног дела парцеле. 
 
Заштита и ревитализација  
 
Постојећи објекат на катастарској парцели број 

710/1 задржава се и третира у складу са условима 
надлежног Завода за заштиту споменика Краљево, 
датих у тачки 2.6.1. Услови и мере заштите 
непокретних културних добара и амбијенталних целина 
и заштите културног наслеђа, овог плана. 

 
 
 

3.4.2.2. Урбанистичка зона Б2: вишепородично 
становање ВС-03 

 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-03. 

Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у пословање или  комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
Планирана је изградња објеката у прекинутом 

низу. 
Могућа је и изградња слободностојећег или 

двојног објекта.  
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулациона и грађевинска линија према улици 
Станислава Биничког се поклапају и нису дозвољени 
испади. 

Фасадне равни према улици могу бити повучене 
унутар зоне градње, како би се постигла занимљива 
форма објеката. 

Грађевинска линија за објекте у унутрашњости блока 
приказана је у графичком прилогу број 3; "Регулационо 
нивелациони план са зонама за изградњу" положај 
планираних објеката дефинише се уз услов задовољења 
максималног индекса изграђености и минималних 
међусобних растојања објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+3 за парцеле површине до 900 м² 
 
П+4 за парцеле површине преко 900 м² 
 
Максимална висина венца објекта је 16.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
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Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у прекинутом низу или двојног 
објекта је 600м². 

Минимална површина грађевинске парцеле за 
изградњу слободностојећег објекта је 750м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат у 
прекинутом низу је 12м. 

Минимална ширина фронта парцеле за двојни 
објекат је 2х10м. 

Минимална ширина фронта парцеле за 
слободностојећи објекат је 15м. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени на 

постојећим објектима се може интервенисати, али без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
 
 

Паркирање 
 
Паркирање у оквиру парцеле у подземним 

гаражама на основу Правила за паркирање у делу плана 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Заступљеност слободних и зелених површина је 

условљена бројем отворених паркинг места на парцели, 
минимално 30% од неизграђеног дела парцеле, од чега 
најмање 15% травнатих и озелењених површина на 
нивоу парцеле. 

 
3.4.2.3. Урбанистичка зона Б3: затечено 

вишепородично становање 
 
Дозвољена намена 
 
вишепородично становање, постојећи изграђени 

објекти    
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

 
Индекс заузетости 
 
Задржава се постојећи Из - 60%  
 
Грађевинска линија 
 
Задржавају се постојеће грађевинске линије 

објеката. 
 
Спратност објекта 
Задржавају се постојеће спратности, П+3 и 

Су+П+4. 
 
Интервенције на постојећим објектима 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

На постојећим објектима се може интервенисати, 
али без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

 
3.4.2.4. Урбанистичка зона Б4: вишепородично 

становање ВС-02 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 
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Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-02. 

Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Постојећи вишепородични стамбени објекат 
задржава се без промене хоризонталног и вертикалног 
габарита. На истом се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање.  

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у прекинутом или 

непрекинутом низу.  
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“, на коме су утврђене 
регулациона и грађевинска линија. 

Положај планираних објеката дефинише се уз 
услов задовољења максималног индекса изграђености и 
минималних међусобних растојања објеката датих 
овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+3 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом или прекинутом низу 
је 600м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат у 
низу је 12 м, изузетно код парцела неправилног облика, 
положај грађевинске линије утврђује се тако да иста 
/унутар парцеле/ мора имати ширину уличног фронта 
задату за одређени тип изградње. 

 

Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени на 

постојећим објектима се може интервенисати, али без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле објеката, према правилима за паркирање у делу 
плана 3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Заступљеност слободних и зелених површина 

износи минимално 30% од неизграђеног дела парцеле. 
 
3.4.2.5. Грађевинска зона Б5: Објекти 

образовања 
 
Дозвољена намена 
 
школски објекти основног и средњег образовања се 

задржавају у постојећој намени, као реализована 
целина.  

Објекти основне и средње музичке школе се 
задржавају у постојећој намени, као реализоване 
целине.  
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На објектима се могу изводити све интервенције 
потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката, као и све врсте 
изградње у циљу постизања стандарда који се 
примењују за ову врсту и намену.  

 
Компатибилна намена 
 
Дозвољене компатибилне намене подразумевају 

само намене које су у функцији основној намени, што 
подразумева садржаје који доприносе унапређењу 
постојеће намене. 

За сваку нову изградњу потребна је израда 
урбанистичког пројекта. 

 
Индекс заузетости 
Из=60% 
 
Спратност објекта 
П+2 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Планом се успоставља регулациона линија која 

представља границу грађевинске парцеле према 
површинама јавне намене. Граница парцеле према 
осталим наменама се задржава. 

 
Паркирање 
 
Корисници објекта користе паркинг простор у 

непосредној близини.  
 
Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 
 
У оквиру парцеле постоје површине под зеленилом 

и слободне површине, које се даље партерно уређују: 
обнова зеленила, поплочавање и др.  

 
Архитектонско обликовање 
 
Свака интервенција на објектима искључује 

деградацију и умањење обликовних вредности. 
Редизајн постојећих физичких структура подразумева 
обавезно усаглашавање са примењени обликовним 
елементима и спречавање опште визуелне колизије са 
новоуведеним. 

 
3.4.2.6. Урбанистичка зона Б6: вишепородично 

становање ВС-02 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
 
 
 

Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-02. 

Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката непрекинутом или 

у прекинутом низу. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Грађевинска линија према Чупићевој улици 
поклапа се са регулационом линијом и нису дозвољени 
испади  

 Фасадне равни према улици могу бити повучене 
унутар зоне градње, како би се постигла занимљива 
форма објеката. 

Положај планираних објеката дефинише се уз 
услов задовољења максималног индекса изграђености и 
минималних међусобних растојања објеката датих 
овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+3 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом или прекинутом низу 
је 600м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат у 
низу је 12м. 
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Интервенције на постојећим објектима 
 
На постојећим објектима се може интервенисати, 

али без промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Паркирање у оквиру грађевинских парцела на 

основу правила за паркирање у делу плана  
 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање 
 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат слободних и зелених 

површина не може бити мањи од 30% од неизграђеног 
дела парцеле. 

 
3.4.3.5. Урбанистичка зона Ц1: затечено 

вишепородично становање 
 
Дозвољена намена 
 
Изграђени су објекти вишепородичног становања.  
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 

еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

 
Индекс заузетости 
 
Задржава се постојећи Из - 30%  
 
Грађевинска линија 
 
Задржавају се постојеће грађевинске линије 

објеката. 
 
Спратност објекта 
 
Задржавају се постојеће спратности, с тим што је 

на постојећим објектима могуће надградити још једном 
стамбеном етажом уз поштовање услова дефинисаних 
општим правилима изградње и статичких ограничења 
објеката, као и обавезно усаглашавање новог и 
постојећег са циљем успостављања обликовног 
јединства. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката. 

 
Паркирање 
 
Овим планом предвиђена је изградња јавног 

отвореног простора за паркирање у општој употреби и 
за кориснике објеката, који гравитирају овој 
урбанистичкој зони.  

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат слободних и зелених 

површина износи 30% од неизграђеног дела парцеле. 
Обавезно је озелењавање и уређење зелених јавних 
површина, планираног јавног паркинга, свих слободних 
површина. 

 
3.4.3.6. Грађевинска зона Ц2: вишепородично 

становање ВС-02 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ВС-02. 
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Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом, 

прекинутом низу или слободностојећи. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Истим су утврђене грађевинске линије основног 
габарита објекта без испада, које су обавезујуће 

Положај планираних објеката дефинише се уз 
услов задовољења максималног индекса изграђености и 
минималних међусобних растојања објеката датих 
овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+3 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом или прекинутом низу 
је 600м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат у 
низу је 12м. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени на 

постојећим објектима могуће су интервенције, без 
промене хоризонталног и вертикалног габарита, 
односно дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће (редовно) одржавање објеката.  

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају интервенције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Кров се такође може извести и као зелени кров, 
односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује у оквиру грађевинске 

парцеле, на основу правила за паркирање у делу плана 
3.3.3. Општи услови изградње, Паркирање 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Минимални проценат слободних и зелених 

површина износи 30% од неизграђеног дела парцеле.   
 
3.4.3.7. Урбанистичка зона Ц3: затечено 

вишепородично становање 
 
Дозвољена намена 
 
изграђени су објекти вишепородичног становања 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

 
Индекс заузетости 
 
Задржава се постојећи Из -  
 
Грађевинска линија 
 
Задржавају се постојеће грађевинске линије објеката. 
 
Спратност објекта 
 
Задржавају се постојеће спратности, с тим што је 

објекте спратности мањој од П+3 могуће надградити 
још једном стамбеном етажом уз поштовање услова 
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дефинисаних општим правилима изградње и статичких 
ограничења објеката. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
На објектима се могу изводити све интервенције 

потребне за боље функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката. 

 
Паркирање 
 
Овим планом предвиђена је изградња отвореног јавног 

простора за паркирање, у општој употреби и за кориснике 
ове урбанистичке зоне. Обавезно је озелењавање и 
уређење зелених јавних површина, планираног јавног 
паркинга, свих слободних површина. 

 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских и 

других радова за подручје Плана мора бити у складу са 
правилима грађења и уређења прописаних овим Планом. 

Овим планом даје се могућност фазног спровођења 
саобраћајница тако да свака од фаза мора представљати 
функционалну целину. Функционална целина обухвата 
истовремену реализацију коловоза и тротоара.  

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних 
саобраћајних површина у циљу фазног спровођења, 
тако да свака фаза представља функционалну целину. 

Кроз израду техничке документације за јавне 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације 
саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, 
елемената попречног профила и мреже инфраструктуре 
(распоред и пречници).  

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 
4.2. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичких пројеката 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда Урбанистичких пројеката: 
 катастарска парцела број 664 КО Крушевац; 
 комплекс - урбанистичка зона А1, катастарска 

парцела број 678 КО Крушевац; 
 површине јавне намене, што укључује: паркове, 

тргове, скверове, објекте јавне намене у случају 
значајнијих интервенција на њима; 

 објекте вишепородичног становања са 
комерцијалним делатностима у грађевинској зони Б6, 
или за компатибилну намену у овој зони; 

 објекте вишепородичног становања са 
комерцијалним делатностима у делу грађевинске зоне 
Б4, омеђене деловима улица Таковске, Чупићеве и 
улицом Станислава Биничког. 

Урбанистички пројекат се ради у складу са 
Законом и на захтев инвеститора.  

Урбанистички пројекат за урбанистичко-
архитектонску разраду локације ради се за прецизно 
дефинисање планиране намене у оквиру планом 
дефинисане компатибилности.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује у 

складу са законом ради формирања грађевинских парцела.  
У оквиру грађевинског земљишта за остале намене 

парцелацијом одн. препарцелацијом могуће је 
формирање грађевинских парцела у складу са 
правилима парцелације датих планом. 

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају ван снаге 
 
Након ступања на снагу овог плана регулациони 

планови и урбанистички пројекти који су донети у 
претходном периоду, а побројани су у списку који 
следи, стављају се ван снаге. 

 
Регулациони планови који се након усвајања ПДР-

а стављају ван снаге: 
 
 ПДР стамбено - пословног комплекса између 

улица Чолак Антине, Таковске, Кошијског потока, 
Чупићеве и Балканске у Крушевцу  („Сл. лист Града 
Крушевца“, бр. 7/07) 

 
Урбанистички пројекти који се након усвајања 

ПДР-а стављају ван снаге: 
 
 УП за простор између улица Чупићеве, ЈНА и 

Кошијског потока („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 
4/97, 5/03) 

 УП за изградњу стамбено пословног блока између 
улица Чупићеве, Кошијског потока, Таковске и Шума-
товачке („Сл. лист општине Крушевац“, бр. 5/01, 5/03) 

 УП за доградњу ОШ Јован Поповић (Сл. лист 
општине Крушевац бр. 10/87, 7/03) 

 
4.5. Графички прилози 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:1000 
1. Постојећа намена површина 

2. Планирана намена површина 

3. Регулационо нивелациони план са зонама за изградњу 

4. План површина јавне намене са аналитичко 

геодетским елементима за обележавање 

5. План хидротехнике 
6. План електроенергетике и телекомуникација 
7. План топлификације 

8. Синхрон план 
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4.6. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом парцела, регулационим линијама и аналитичко-геодетским 

елементима за пренос на терен, чиме је створен плански основ за утврђивање јавног интереса и експропријацију 
земљишта. 

 
  1     7526974.88    4826598.88 
  2     7526994.14    4826604.52 
  3     7526996.11    4826604.91 
  4     7526999.33    4826605.47 
  5     7527002.62    4826605.95 
  6     7527004.56    4826606.19 
  7     7527008.97    4826606.61 
  8     7527015.08    4826606.93 
  9     7527018.96    4826606.96 
 10    7527025.63    4826606.73 
 11    7527031.35    4826606.37 
 12    7527040.15    4826605.82 
 13    7527047.35    4826605.37 
 14    7527052.78    4826605.03 
 15    7527058.21    4826604.69 
 16    7527063.64    4826604.35 
 17    7527110.32    4826597.45 
 18    7526957.26    4826486.37 
 19    7527011.50    4826453.69 
 20    7527012.06    4826452.70 
 21    7527013.19    4826451.90 
 22    7527017.68    4826447.80 
 23    7527018.49    4826446.72 
 24    7527055.59    4826413.02 
 25    7527062.82    4826406.44 
 26    7527063.22    4826405.46 
 27    7527066.07    4826402.83 
 28    7527066.24    4826403.07 
 29    7527272.14    4826382.95 
 30    7527276.66    4826384.44 
 31    7527277.67    4826384.77 
 32    7527288.27    4826387.47 
 33    7527291.02    4826388.17 
 34    7527307.43    4826392.34 
 35    7527310.99    4826393.25 
 36    7527326.25    4826397.13 

 37    7527351.19    4826403.73 

 38    7527327.02    4826397.33 

 39    7527440.51    4826421.22 

 40    7527432.39    4826451.58 

 41    7527429.26    4826463.10 

 42    7527424.93    4826478.11 

 43    7527407.70    4826533.84 

 44    7527408.51    4826527.21 

 45    7527407.04    4826524.15 

 46    7527404.54    4826521.85 

 47    7527408.75    4826530.60 

 48    7527405.57    4826537.72 

 49    7527401.37    4826544.13 

 50    7527397.14    4826550.05 

 51    7527392.16    4826556.39 

 52    7527388.31    4826560.81 

 53    7527384.05    4826565.31 

 54    7527376.93    4826572.15 

 55    7527371.16    4826577.68 

 56    7527367.46    4826578.60 

 57    7527356.49    4826592.16 

 58    7527355.18    4826593.06 

 59    7527353.21    4826594.41 

 60    7527348.84    4826597.97 

 61    7527342.52    4826603.11 

 62    7527340.04    4826605.49 

 63    7527333.30    4826611.97 

 64    7527326.15    4826618.83 

 65    7527317.09    4826627.53 

 66    7527299.82    4826644.13 

 67    7527294.43    4826649.30 

 68    7527293.01    4826650.31 

 69    7527291.35    4826650.87 

 70    7527289.21    4826650.87 

 71    7527287.08    4826650.62 

 72    7527284.22    4826650.68 

 73    7527281.75    4826651.10 

 74    7527279.36    4826651.87 

 75    7527276.75    4826652.46 

 76    7527431.41    4826524.90 

 77    7527428.70    4826525.86 

 78    7527426.77    4826527.66 

 79    7527421.49    4826537.49 

 80    7527417.23    4826545.14 

 81    7527412.66    4826552.28 

 82    7527403.87    4826564.16 

 83    7527401.06    4826567.32 

 84    7527398.35    4826570.40 

 85    7527393.94    4826574.97 

 86    7527382.77    4826585.78 

 87    7527372.18    4826596.00 

 88    7527370.09    4826597.97 

 89    7527365.41    4826602.34 

 90    7527359.88    4826607.50 

 91    7527349.72    4826617.35 

 92    7527348.57    4826618.47 

 93    7527340.96    4826625.86 

 94    7527335.39     4826631.24 

 95    7527332.69     4826633.83 

 96    7527327.89     4826638.43 

 97    7527325.89     4826640.35 

 98    7527318.03     4826648.00 

 99    7527315.81     4826650.24 

100    7527314.66    4826651.32 

101    7527312.64    4826653.23 

102    7527310.34    4826655.83 

103    7527309.44    4826658.07 

104    7527308.79    4826660.47 
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105    7527308.68    4826661.85 

106    7527309.14    4826665.46 

107    7527318.13    4826669.45 

108    7527308.20    4826691.77 

109    7527271.03    4826695.35 

110    7527256.93    4826680.97 

111    7526974.40    4826597.97 

112    7527092.09    4826545.03 

113    7527289.05    4826485.92 

114    7527273.19    4826479.25 

115    7527275.00    4826474.95 

116    7527271.72    4826473.57 

117    7527269.92    4826474.63 

118    7527262.17    4826479.49 

119    7527287.55    4826495.91 

120    7527194.41    4826499.98 

121    7527188.36    4826501.98 

122    7527182.79    4826503.83 

123    7527170.97    4826507.73 

124    7527163.16    4826510.32 

125    7527030.30    4826552.73 

126    7527020.26    4826555.61 

127    7527003.64    4826560.51 

128    7527002.61    4826559.38 

129    7526989.66    4826552.33 

130    7526960.14    4826579.40 

131    7526930.15    4826569.49 

132    7526920.81    4826564.44 

133    7526931.27    4826548.45 

134    7526921.54    4826542.08 

135    7526910.96    4826558.23 

136    7526897.90    4826546.04 

137    7526926.33    4826528.14 

138    7527020.80    4826553.61 

139    7527021.65    4826544.19 

140    7527022.00    4826541.60 

141    7527001.32    4826495.84 

142    7526998.16    4826495.39 

143    7526974.09    4826492.78 

144    7526971.67    4826492.25 

145    7526969.34    4826491.26 

146    7526967.33    4826489.86 

147    7526966.16    4826488.64 

148    7526964.30    4826486.81 

149    7526962.73    4826485.96 

150    7526960.98    4826485.59 

151    7526959.20    4826485.70 

152    7527028.51    4826551.32 

153    7527027.41    4826549.33 
154    7527027.16    4826547.07 
155    7527027.37    4826544.71 
156    7527027.91    4826542.30 
157    7527029.03    4826540.09 
158    7527029.51    4826539.39 
159    7527035.88    4826530.04 
160    7527043.66    4826518.62 
161    7527044.64    4826516.92 
162    7527045.32    4826515.08 

163    7527045.71    4826513.15 
164    7527045.78    4826511.19 
165    7527045.54    4826509.24 
166    7527044.99    4826507.36 
167    7527044.14    4826505.59 
168    7527091.81    4826532.96 
169    7527091.18    4826515.14 
170    7527091.21    4826512.95 
171    7527091.30    4826507.63 
172    7527092.41    4826500.99 
173    7527093.27    4826498.37 
174    7527095.24    4826494.16 
175    7527097.14    4826491.18 
176    7527108.05    4826491.10 
177    7527116.58    4826486.09 
178    7527134.51    4826475.69 
179    7527217.23    4826447.14 
180    7527219.50    4826446.96 
181    7527221.67    4826447.28 
182    7527227.26    4826446.39 
183    7527241.21    4826440.61 
184    7527244.29    4826438.78 
185    7527246.91    4826436.93 
186    7527250.17    4826434.20 
187    7527251.28    4826433.07 
188    7527253.07    4826431.27 
189    7527057.46    4826413.72 
190    7527077.34    4826426.19 
191    7527099.86    4826442.54 
192    7527073.15    4826423.33 
193    7527102.57    4826444.02 
194    7527103.83    4826444.29 
195    7527105.25    4826444.60 
196    7527108.71    4826444.49 
197    7527111.74    4826443.43 
198    7527116.48    4826441.05 
199    7527127.53    4826435.52 
200    7527137.63    4826430.47 
201    7527152.35    4826423.10 
202    7527161.92    4826418.30 
203    7527164.93    4826417.03 
204    7527180.51    4826411.04 
205    7527182.30    4826410.49 
206    7527180.31    4826407.43 
207    7527163.84    4826412.33 
208    7527163.69    4826411.67 
209    7527161.91    4826412.09 
210    7527160.08    4826411.95 
211    7527158.38    4826411.27 
212    7527156.96    4826410.10 
213    7527155.94    4826408.95 
214    7527150.47    4826411.43 
215    7527151.00    4826413.65 
216    7527150.66    4826415.91 
217    7527149.51    4826417.87 
218    7527147.70    4826419.27 
219    7527143.85    4826421.20 
220    7527139.36    4826423.45 
221    7527122.92    4826431.68 
222    7527116.26    4826435.01 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       147 
 

 

223    7527111.81    4826437.21 
224    7527109.01    4826438.59 
225    7527107.10    4826439.20 
226    7527105.04    4826438.96 
227    7527103.11    4826438.14 
228    7527079.63    4826421.04 
229    7527064.33    4826411.47 
230    7527062.82    4826410.08 
231    7527061.86    4826408.26 
232    7527325.46    4826399.00 
233    7527316.37    4826420.71 
234    7527309.32    4826437.54 
235    7527307.82    4826441.10 
236    7527348.54    4826413.69 
237    7527342.05    4826411.04 
238    7527332.81    4826432.74 
239    7527331.44    4826435.96 
240    7527316.70    4826470.62 
241    7527312.61    4826468.84 
242    7527304.75    4826487.03 
243    7527305.85    4826487.46 
244    7527304.58    4826491.06 
245    7527277.16    4826576.87 
246    7527268.93    4826602.29 
247    7527268.67    4826604.28 
248    7527266.40    4826615.63 
249    7527264.00    4826627.63 
250    7527260.27    4826629.84 
251    7527259.26    4826633.12 
252    7527328.22    4826501.11 
253    7527371.21    4826505.90 
254    7527376.60    4826506.48 
255    7527394.23    4826508.39 
256    7527317.47    4826511.23 
257    7527325.32    4826512.60 
258    7527339.52    4826514.58 
259    7527364.69    4826517.01 
260    7527165.29    4826598.77 
261    7527165.77    4826598.88 
262    7527167.27    4826594.72 
263    7527168.67    4826589.22 
264    7527342.72    4826436.96 
265    7527344.15    4826437.28 
266    7527345.48    4826437.10 
267    7527353.27    4826418.96 
268    7527408.20    4826434.00 
269    7527409.49    4826429.53 
270    7527423.84    4826433.44 
271    7527419.78    4826448.16 
272    7527407.16    4826457.14 
273    7527404.89    4826465.71 
274    7527387.98    4826461.19 
275    7527385.14    4826471.29 
276    7527376.67    4826504.83 
277    7527403.97    4826472.47 
278    7527373.83    4826495.66 
279    7527373.94    4826494.51 
280    7527336.32    4826490.62 
281    7527320.32    4826483.68 
282    7527326.34    4826469.77 

283    7527330.87    4826471.63 
284    7527343.56    4826441.69 
285    7527341.95    4826440.43 
286    7527332.69    4826436.49 
287    7527334.07    4826433.27 
288    7527378.31    4826471.67 
289    7527379.46    4826471.52 
290    7527380.16    4826470.59 
291    7527382.60    4826461.84 
292    7527382.46    4826460.70 
293    7527381.55    4826459.99 
294    7527318.74    4826584.11 
295    7527322.98    4826585.60 
296    7527327.50    4826587.10 
297    7527334.82    4826589.37 
298    7527342.36    4826591.50 
299    7527311.46    4826589.96 
300    7527316.34    4826591.73 
301    7527322.61    4826593.92 
302    7527329.97    4826596.14 
303    7527339.20    4826598.93 
304    7527340.85    4826599.77 
305    7527342.03    4826601.23 
306    7527301.87    4826599.17 
307    7527301.95    4826599.26 
308    7527305.19    4826602.63 
309    7527303.73    4826604.41 
310    7527302.85    4826606.36 
311    7527302.47    4826608.46 
312    7527302.63    4826610.59 
313    7527303.32    4826612.62 
314    7527304.48    4826614.41 
315    7527305.64    4826615.61 
316    7527308.02    4826618.09 
317    7527270.13    4826598.57 
318    7527274.77    4826599.28 
319    7527272.78    4826609.23 
320    7527267.74    4826634.42 
321    7527271.16    4826617.32 
329    7527439.41    4826420.37 
330    7527216.55    4826494.20 
331    7527211.05    4826495.51 
332    7527345.83    4826462.88 
333    7527351.25    4826451.79 
334    7527349.03    4826450.87 

 
Катастарске тачке које задржавају своје коорди-

нате  од 1 до 421, приказане су у графичком прилогу 

црном бојом. 

 
4.8.  Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
                     

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-312/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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195 
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. Гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС 
и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07) и 
члана 19 Статута града Крушевца („Сл.лист град 
Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници  одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је 

 
П Л А Н   

 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ  

ЗОНЕ „Ф“ У КРУШЕВЦУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 
 
1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана генералне 

регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - 
Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 98/13 
- Одлука УС, 132/14 и 145/14), у даљем тексту Закон; 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 
индустријске зоне ,,Ф“ у Крушевцу, бр. 350-750/2014 од 
29.12.2014.г. („Службени лист града Крушевца“, бр. 7/14); 

 Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације инду-
стријске зоне ,,Ф“ у Крушевцу на животну средину, бр. 
350-717/2014.г. од 08.12.2014.г. („Службени лист града 
Крушевца“, бр. 7/14); 
 

Плански основ за израду Плана детљне регулације:  
 План генералне регулације ''Север''' („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
1.2. Обавезе, усови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду планал 
 
1.2.1 План генералне регулације ''Север'' („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 7/17“) 
 
Обухват плана представља део просторне зоне 6 

привредно радне зоне ''Север'', део урбанистичке 
целине 6.1 и то урбанистичку подцелину 6.1.3. и део 
урбанистичке подцелине 6.1.4.  

„Ову просторну зону карактерише присуство 
разнородних производних и услужних центара из 
области мале привреде, као и присуство два велика 
индустријска комплекса хемијске и металопре-
рађивачке индустрије, а значајно је заступљен и сектор 
трговине и услуга. Такође су присутни и објекти мале 
привреде из области прехрамбене индустрије“.    

 „Привредне делатности су претежна намена у 
привредно радној зони «Север», али се планом омогу-
ћава изградња објеката других намена (комерцијалне и 
комуналне делатности, спортско рекреативни садржаји, 
неки од садржаја јавних функција) како би се омогу-
ћила контролисана флексибилност ових простора.“  

 

Приказ намене површина по урбанистичким подцелинама 

 

Ознака урб. подцелине Претежна намена Допунска намена Пратећа намена 

намена тип намена тип намена тип 

 

**6.1.3. 

 

привредне 

делатности 

 

ПД-01 

ПД-02 

 

 

комерцијалне 

делатности 

 

КД-01 

  

спорт и рекреација СР-02 

СР-03 

  

*6.1.4. привредне 

делатности 

ПД-01 

ПД-02 

 

комерцијалне 

делатности 

КД-01   

спорт и рекреација СР-02 

СР-03 

комуналне 

делатности 

рециклажно 

двориште 

спорт и рекреација СР-02 

СР-03 

комуналне 

делатности 

рециклажно 

двориште 
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1.2.2. Остала планска документација од значаја 

за израду плана 
 
За подручје Плана детаљне регулације, у ранијем 

периоду није рађена планска документација. 
 
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
План детаљне регулације индустријске зоне "Ф" у 

Крушевцу, ради се за простор који је са севера 
ограничен северном границом катастарске парцеле 
бр.2360, даље иде ка југу западном границом 
катастарске парцеле бр.2360, затим иде ка истоку 
јужном границом парцеле бр.2360, даље скреће ка југу 
и иде источном границом катастарских парцела 
бр.2378/7, 2378/8, даље скреће ка западу и иде северном 
границом парцела бр.9/1, и јужном границом парцеле 
бр. 2377/6, даље иде ка северу источном границом 
парцела бр.2377/2, 2372/1, 2367/3, 2367/2, а потом ка 
западу северном границом катастарске парцеле 2367/2, 
потом се ломи и наставља северозападном границом 
парцела 1350/1, 1350/2, 1351 и 2067/3, даље наставља 
западном границом парцеле 2067/3. Даље севорзападну 
границу плана чини регуалациона линија планираних 
саобраћајница ПГР  Север. Јужну границу чини део 
парцеле 2067/2, јужна граница катастарских парцела 
бр. 2067/1 и 91/. Источна граница иде улицом Јасички 
пут тј. западном границом катастарске парцеле 
бр.2283/1 све до границе са катастарском парцелом 
бр.2360.  

Све наведене катастарске парцеле припадају 
Катастарској Општини Крушевац и Катастарској 
Општини Лазарица. 

ПДР индустријске зоне „Ф“  обухвата крајњи 
југозападни део Плана генералне регулације ''Север'' 
ограничен Гарским потоком, железничком пругом, 
Јасичким путем док се сeверна граница неправилно 
ломи пратећи границе катастарских парцела.  

Површина обухвата плана је око 16.99ха. 
Попис катастарских парцела у обухвату плана: 
 целе катастарске бр.: 2067/3, 1351, 1350/2, 

1350/4 и 1350/3 све КО Лазарица, и целе к.п. бр.: 
2663/2, 2371/4, 2663/8, 2370/5, 2369/2, 6031, 2368/2, 
2368/1, 2367/3, 2370/1, 2370/6, 2370/7, 2370/8, 2375/1, 
2374, 2372/2, 2371/1, 2372/1, 2372/3, 2376/1, 2377/2, 9/2, 
2383, 13, 15/2, 16, 12, 2389, 2386, 2381, 2380/3, 5997/1, 
2380/1, 2388/4, 2390/6, 2360/4, 2360/1, 2390/8 и 2390/5 
све КО Крушевац; 

 делови катастарских парцела бр.: 2067/2, 
2067/1, 1349, 2118/4 и 1350/1 све КО Лазарица, и 
делови к.п.бр.: 9/1, 2372/1, 2365, 2370/2, 2663/1, 2383/1 
и 2259/1 све КО Крушевац.  

 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Југоисточни део заузима локација ИМК 14. 

Октобар у стечају-стара ливница, на којој су лоцирани 
руинирани објекти погона који нису у функцији. 
Источни обухват планског подручја који тангира 
Јасички пут, изграђен је објектима мале привреде. 
Западну границу обухваћеног подручја тангира 

саобраћајница планирана ПГР „Север“. Крајњи северни 
и западни део, као и мањи централни простор је 
неизграђено грађевинско земљиште. Јужну границу 
обухваћеног подручја тангира железничка пруга Чачак-
Сталаћ. 

Овај простор је у већој мери комунално опремљен 
инфраструктуром. 

 
1.4.1. Природне карактеристике подручја 
 
Подручје Крушевца већим делом је формирано на 

трећој (најстаријој) моравској тераси, која је у 
геолошком погледу најстабилнија. Геоморфолошке 
особине опредељују хипсометрија, експозиција и нагиб 
терена. 

 
Хипсометрија 
 
Планско подручје налази се на нижем урављеном 

делу, на надморској висини од око 145мнв. 
 
Експонираност терена 
 
Територија плана је у котлини, тако да је највећа 

заступљеност неекспонираних површина, па су услови 
у односу на експонираност, веома повољни. Уочава се 
равномерна заступљеност топлих, хладних експозиција 
и неекспонираног дела територије. 

 
Нагиб терена 
 
Нагиб терена је до 3% и сматра се погодним за 

изградњу и урбанизацију.  
 
Геолошке карактеристике 
 
Геолошке карактеристике ширег дела терена, па и 

планског подручја чине: Магмати, Сармат, Панион и 
Понт и Квартар. 

 
Минералне сировине 
 
Налазишта металичних минералних сировина 

нема. 
 
Бонитет земљишта 
 
Грађевинско подручје Крушевца претежно се 

развија на земљишту III бонитетне класе, са мањим 
заузимањем земљишта II бонитетне класе, за развој 
индустрије (радне зоне). 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Обухват плана налази се у подручју умерено 

континенталне климе.  
 
Температура ваздуха 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

10,8°С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8°С, а најтоплији јули са 20,7°С. 
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Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
клими Крушевца даје обележје умерено континен-
талног типа, са израженим годишњим добима.  

 
Падавине 
 
Годишње количине падавина су релативно мале - 

647,5мм, тако да је заступљен континентални 
плувиометријски режим. Највише падавина се излучи у 
пролећним и летњим месецима, када је и вегетациони 
период, а падавине у облику снега јављају се од 
октобра до априла.  

 
Ветрови  
 
Са аспекта механичког дејства ветра подручје 

плана није изложено ветровима рушилачког карактера. 
Најчешће је заступљен јужни ветар са 14,2%, а 

најмању учесталост има југозападни ветар са 3,8%, док 
у току године највећу честину јављања имају тишине 
(С) са 18,2%. 

Највећа брзина ветра забележена је за западни и 
северозападни ветар од 24,4м/с. 

 
Валоризација терена за изградњу у односу на ниво 

подземних вода 
 
На основу досадашњих хидрогеолошких истражи-

вања подручје плана спада у категорију терена са 
неповољним условима за градњу обзиром да је ниво 
подземних вода од 1-2м.  

 
Валоризација терена према погодностима за 

изградњу 
 
Присуство савремених технологија, улогу и значај 

природних услова терена доводи до нивоа сагледавања 
са становишта оптималног искоришћавања, а не као 
препреку. 

Општа процена погодности терена за изградњу на 
подручју Плана је да не постоје ограничења у смислу 
природних карактеристика. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје дефинисано је границом 

обухвата плана која уједно представља и границу 
грађевинског подручја, приказаном у графичком делу 
плана. 

 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Обухват планског подручја чини грађевинско 

земљиште и то део привредно радне зоне, у којој су 
заступљене привредне делатности, услуге, складишта, 
сервиси, као и површине неизграђеног грађевинског 
земљишта. 

Привредне делатности организоване су као део 
индустријског комплекса ИМК „14.октобар“-стара 
ливница, и мала и средња предузећа („Металпромет“, 
''Југопетрол'', „FLORY“, Терца инвестиције) и 
представљају претежну намену земљишта. 

У обухвату плана заступљене су и комерцијалне 
делатности (објекти трговине и пословни објекти и сл) 
дуж Јасичког пута. 

Такође је евидентирана формирана енклавa са 
изграђеним стамбеним објеком. 

 
1.4.4. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајна инфраструктура и нивелација 

терена 
 
На подручју плана налази се део улице О6-О7, док 

Улица Јасички пут тангира планско подручје са 
источне стране. 

 
Елементи из Плана генералне регулације ''Север''  
 
Генералним урбанистичким планом улица Јасички 

пут је дефинисана као део примарне саобраћајне мреже 
града Крушевца.  

Све остале улице на подручју обухвата плана су 
делови терцијалне саобраћајне мреже. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Транзитни саобраћај се одвија улицом Јасички пут. 
Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 

могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Железнички саобраћај 
 
Предметно подручје, за који се израђује План 

детаљне регулације, јужним делом граничи се са 
регионалном једноколосечном електрифицираном 
железничком пругом Сталаћ - Краљево - Пожега у 
дужини око 940 м (од наспрам км 15+062 до наспрам 
16+002), на којој је огранизован јавни путнички и 
теретни саобраћај. 

Непосредно уз источну границу предметног Плана 
је путни прелаз у км 15+062 на месту укштаја са 
регионалним путем, који је осигуран браницима и 
саобраћајним знацима на путу. 

На западној страни планског простора је мост у км 
16+002 предметне пруге, дужине 12 м испод кога 
протиче Гарски поток. 

 
Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу читав посматрани 

комплекс генерално благо пада ка северу и водотоку 
реке Западне Мораве. Такође саобраћајнице паралелне 
водотоку су у благом паду у смеру водотока. 

Стихиско уређење индивидуалних и  јавних 
површина у предходном периоду, у извесниј мери је 
пореметило овај природни генерални нивелациони 
концепт. Тренутно је онемогућено природно 
гравитационо одвођење атмосферских вода са овог 
комплекса ка природном реципијенту то јест реци 
Западној Морави. То ствара велике проблеме па је 
тренутна нивелација без атмосферске канализације 
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кочница даљег улагања у осавремењивање коловозних 
застора и осталих површина у целом посматраном 
комлексу. 

Готово све саобраћајнице су стихијски насипане у 
више наврата а неке чак и асфалтиране са котама 
далеко нижим од потребних обзиром на коте 
регулисаног водотока Гарског потока као и већ 
постојећих фекалних и атмосферских колектора који 
пролазе кроз сам комплекс или су у контакту са 
предметним комплексом. Са друге стране тако 
стихијски формиране нивелете су биле репер за 
изградњу неких улаза, ограда, кота подова објеката и 
слично што онемогућава отицање атмосферских вода 
са овог простора. 

 
1.4.5.2. Хидротехничке инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
 
Водоводна мрежа града Крушевца представља део 

регионалног система водоснабдевања са језера Ћелије.  
Дуж Јасичког пута је изграђен цевовод од ВПЛ 150 
цеви.  

У осталим саобраћајницама није изграђена секун-
дарна водоводна мрежа. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Концепција одвођења отпадних санитарних вода 

града Крушевца је према централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) чија се 
изградња планира уз реку Западну Мораву. У том циљу 
је урађена пројектна документација за систем градских 
колектора који прикупљене отпадне воде отпремају до 
ЦППОВ. Део градских примарних колектора је 
реализован а други су у фази припреме реализације. 

Дуж Јасичког пута је изграђен примарни градски 
колектор oтпадних вода Ø600мм, са одводом ка 
локацији будућег постројења. Дуж Гарског потока 
планиран је колектор oтпадних вода  са уливом у 
поменути примарни градски колектор oтпадних вода. 
Део овог колектора је изграђен. 

 
Мрежа атмосферске канализације и водопривредна 

инфраструктура 
 
Сливна површина у оквиру плана гравитира сливу 

Кожетинског потока. Кожетински поток пролази 
правцем плана у смеру југоисток - северозапад и 
регулисан је потковичастим  профилом 220/127цм. 
Рецепијент Кожетинског потока је Гарски поток. 
Постојећа пропусна моћ природниог реципијената је 
далеко већа од мреже атмосферске канализације која је 
прикључена на њега. Постојећа атмосферска 
канализација на подручју плана гравитира поменутим 
водототоком.  

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоје следећи 

електроенергетски објекти и водови: ТС  ТС110/3510kV 
„Крушевац 4“, снаге 2x31,5 MVА, далековод 110 kV бр. 
1158А „ТС Крушевац 1 - ТС Крушевац 4“, далековод 110 

kV бр. 1158Б  „ТС Крушевац 1 - ТС Крушевац 4“, 
кабловски вод 35 кV „Крушевац 4 – Крушевац 3“, као и ТС 
10/0,4кV и кабловски водови 10kV чији је списак дат у 
Претходним условима“ ЕПС Дистрибуцује“ доо Београд, 
огранак Електродистрибуција Крушевац, бр. 11-168455/2 
од 10.07.2017.год., који су саставни део овог плана. 

Постојеће ТС110/35/10/0,4kV, кабловски водови 
35kV, далеководи 110kV, кабловски водови 10kV, су 
приказани у оној мери у којој се предметна мрежа 
налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а која је дата у графичком прилогу. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
На подручју ПДР, телекомуникационе услуге се у 

фиксној телефонији реализују преко комутационог 
центра ХОСТ Крушевац. 

Комутациони центар је дигитална телефонска 
централа. 

У Улици Јасички пут постоји кабловска ТК 
канализација, са оптичким кабловима. 

У границама предметног плана постоји ТК мрежа 
која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
надлежног РГЗ-а у графичком прилогу. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
не поседује инсталације градског топлификационог 
система које су у функцији. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
постоји инсталација средњег притиска од челичних 
цеви, инсталација дистрибутивног гасовода од 
полиуретанских цеви, као и мерно регулациона станица 
капацитета 4000 Sm3. Положај траса постојећих гасних 
инсталација и МРС-а дат је у графичком прилогу. 

 
1.4.5. Зеленило 
 
Зеленило у оквиру плана чине углавном зелене 

површине привредних oбјеката, пољопривредно 
земљиште, линеарно зеленило, као и неизграђене 
површине под самониклом вегетацијом. 

Зеленило у оквиру привредних и комерцијалних 
делатности представљено је пре свега као партерно 
уређење комплекса. Не постоји јасно дефинисан 
заштитни појас, али и поред тога присуство зеленила 
утиче на стварање бољих хигијенских и 
микроклиматских услова средине. 

У оквиру плана се налазе и површине под 
самониклом вегетацијом које ће даљим уређењем и 
формирањем високих квалитетних засада добити значај 
заштитног појаса. 
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ДЕО II – ПЛАНСКИ ДЕО 
 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Концепција уређења простора 
 
Концепција уређења планског подручја произилази 

из планског основа и општих циљева израде плана: 
 стварање услова за даљи развој и унапређење 

постојећег индустријског ткива, као и решавање 
уочених проблема, кроз реализацију садржаја плани-
раних ПГР „Север“ 

 рационалније коришћење простора и 
реактивирање постојећих индустријских и радних 
комплекса, 

 унапређење услова пословања и услуга, 
 подела планског подручја на површине јавне 

намене и површине за остале намене, као и стварања 
услова за уређење и изградњу површина јавне намене, 

 одређивање правила уређења и правила 
грађења,  

 планирање врсте и положаја саобраћајне и  
комуналне инфраструктуре, 

 остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту (заштита 
животне средине, природе и градитељског наслеђа, 
идр.) . 

Привредне делатности су планирана намена у 
оквиру планског подручја. Планом се омогућава 
изградња објеката допунских, односно компатибилних 
намена из области комерцијалних делатности, јавних 
функција (администрација), као и спортско 
рекреативни садржаји.  

Анализа која је рађена од стране Сталне 
конференције градова и општина (СКГО) у оквиру 
пројекта ''Институционална подршка СКГО'', класифи-
кује локацију ИМК 14. Октобар као индустријски 
браунфилд. 

Од значајних објеката саобраћајне инфраструктуре 
у јужном делу планирана је изградња секундарне 
саобраћајнице.  

У северном делу планског подручја извршена је 
измена саобраћајне матрице, дефинисане ПГР „Север“, 
коју чине терцијалне саобраћајнице, са циљем стварања 
услова за обједињавање већег броја катастарских 
парцела, ради формирања јединственог комплекса веће 
површине. 

Као предуслов за реализацију планираних 
садржаја, планирано је опремање комплетном 
комуналном инфраструктуром.  

 
2.2. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена 

 
У обухвату плана не издвајају се карактеристичне 

целине по било ком основу, тако да је планско подручје 
третирано као јединствено. 

Планирана намена површина су привредне 
делатности типови  ПД-01 и ПД-02. 

Као компатибилне намене планиране су 
комерцијалне делатности тип КД-01, јавне функције 

(администрација), као и спортско рекреативни садржаји 
типови СР-02 и СР-03. 

Објекти компатибилних намена могу се градити и 
на појединачним парцелама. 

 
2.3. Биланс површина  

 

намена површина 

 
постојеће 

стање 
 

планирано 

(ха) % (ха) % 

привредне делатности 13,02 76,63 15,65 92,11 

неизграђено земљиште 3,75 22,07 0 0 

становање 0,05 0,29 0 0 

саобраћајнице 0,17 1 1,34 7,89 

УКУПНО 16,99 100 16,99 100 

 
2.4. Урбанистички услови за уређење површина 

и објеката јавне намене 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
2.4.1. Опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте 
 
У обухвату плана за површине јавне намене 

опредељени су простори за уређење и изградњу јавних 
површина и то саобраћајнице у укупном профилу са 
паркинг простором. 

 
2.4.2. Попис парцела за површине јавне намене 
 
Грађевинска парцела бр. 1 (саобраћајница) се састоји 

од делова катастарских парцела бр.: 2067/3, 1351, 
1350/2, 1350/4, 2118/4, 1350/3 и 1350/1 све КО 
Лазарица.  

Грађевинска парцела бр. 2 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр. 2663/2, 9/1, 
2371/4, 2370/5, 6031, 2367/2, 2368/1, 2367/3 и 2663/1 и 
целе к.п. бр. 2663/8 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 3 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр.: 2067/1 и 
2070 обе КО Лазарица.  

Грађевинска парцела бр. 4 (саобраћајница) се 
састоји од делова катастарских парцела бр. 9/1, 15/2 и 
2259/1 све КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 5 (паркинг) се састоји од 
дела катастарске парцеле бр. 5977/1 КО Крушевац.  

Грађевинска парцела бр. 6 (саобраћајница и 
паркинг) се састоји од делова катастарских парцела бр. 
9/1, 15/2 и 13 све КО Крушевац. 
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2.5. Урбанистички услови за уређење и 
изградњу мреже саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре  

 
2.5.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
2.5.1.1. Саобраћај 
 
Елементи решења из Плана генералне регулације 
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације 

оивичен је делом улице Јасички пут (са источне 
стране), железничком пругом Сталаћ - Краљево – 
Пожега (са јужне стране) и Гарским потоком (са 
западне стране). 

Планом генералне регулације улица Јасички пут 
припада мрежи примарних градских саобраћајница. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу део улице Јасички пут 

представља ободну саобраћајницу за посматрани 
простор, којом се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служи и за непосредни приступ до парцела корисника, 
док све остале улице служе као приступне саобра-
ћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
графичком прилогу бр. 03. „Регулационо- нивелациони 
план“. 

 
Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Улицом Јасички пут се одвија транзитни саобраћај, 

а такође служи и за непосредни приступ до парцела 
корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући према условима овог Плана и у складу са 
сагласностима које ће корисници прибавити од 
надлежног управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, предви-

ђене су следеће саобраћајнице: 
 планирана саобраћајница (О1 – О2) за двосме-

ран саобраћај са две саобраћајне траке, минималне 
ширине коловоза 7.00 метара, једностраним тротоаром 
минималне ширине 1,00 метар и ивичњацима ширине 
0.25 метара са друге стране; 

 планирана саобраћајница (О3 – О4) за дво-
смеран саобраћај са две саобраћајне траке, минималне 
ширине коловоза 7.00 метара, једностраним тротоаром 
минималне ширине 1,00 метар и  ивичњацима ширине 
0.25 метара метара са друге стране; 

 планирана саобраћајница (О4 – О5) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, без тротоара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 планирана саобраћајница (О1 – О10) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 

коловоза 5.00 метара, без тротоара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 планирана саобраћајница (О9 – О11) за 
двосмеран саобраћај са две саобраћајне траке, ширине 
коловоза 6.00 метара, без тротоара, са обостраним 
ивичњацима ширине 0.25 метара. 

 
Сви тротоари су денивелисани у односу на 

коловоз. 
Радијуси укрштања са саобраћајницама су од 6.0 

до 12.0 м. 
 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се 

улицом Јасички пут. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
2.5.1.2. Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, у складу са правилима 
дефинисаним у поглављу 3.2.3. Општи услови 
изградње 

У обувату Плана (између саобраћајница О1 – О2 и 
О1 – О11) планира се један јавни паркинг за путничка 
возила (око 45п.м.) и бицикле (око 30 места). 

Паркирање на коловозу саобраћајница на простору 
плана није дозвољено. 

 
2.5.1.3. Железнички саобраћај 
 
Планирани развој железнице у обухвату подручја 

предметног Плана 
 
На основу развојних планова „Инфраструктура 

железнице Србије” а.д., као и према Просторном плану 
Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/10) 
планира се: 

 Ревитализација и модернизација једноколо-
сечне железничке пруге Сталаћ - Краљево – Пожега, са 
изградњом капацитета за повезивање значајних 
корисника железничких услуга. 

 „Инфраструктура железнице Србије” задржава 
земљиште на којем се налазе капацитети железничке 
инфраструктуре, као и коридоре свих раније укинутих 
пруга са циљем обнове уз претходно утврђену 
оправданост. 

 
Услови железнице за израду предметног Плана 
 
Посебни услови 
 
На основу Закона о железници (Службени гласник 

РС, број 45/13 и 91/15), Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице (Службени гласник РС 
број 104/13 и 92/15), Правилника који важе на 
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железници и расположиве документације, услови 
“Инфраструктура железнице Србије” ад су следећи: 

 приликом израде предметног плана, 
железничко земљиште мора остати јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички 
саобраћај и реализацију развојних програма железнице; 

 могуће је планирати друмске саобраћајнице 
паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник 
железница, али тако да размак између железничке 
пруге и пута буде толики да се између њих могу 
поставити сви уређаји и постројења за обављање 
саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8 
метара рачунајући од осовине најближег колосека до 
најближе тачке горњег строја пута. 

 приликом израде предметног плана не 
планирати нове укрштаје друмских саобраћајница са 
постојећом железничком пругом, већ саобраћај 
усмерити на постојећи путни прелаз у км 15 + 062; 

 при израде предметног Плана, објекте 
планирати на растојању већем од 25м рачунајући од осе 
крајњег колосека предметне железничке пруге. 
Изузетно се могу планирати објекти који нису у 
функцији железничког саобраћаја, а на основу издате 
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје 
у форми решења и уколико је изградња тих објеката 
предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе 
која прописује њихову заштиту и о свом трошку 
спроводи прописане мере заштите тих објеката. 
Уколико је због просторних ограничења предвиђена 
изградња објеката на растојању мањем од 25 м, изузето 
се ради омогућавања приступа железничкој 
инфраструктури, објекти могу планирати на следећи 
начин: 

- Ако се железничка пруга налази у нивоу терена, 
објекти се могу планирати на удаљености најмање од 
13 метара од осе најближег колосека, али не на мање од 
5 метара од стабилних постројења електричне вуче. 

- Ако се железничка пруга налази на насипу, 
објекти се могу планирати на удаљености мањој од 6 
метара од ножице насипа, али не на мањој од 12 метара 
од осе најближег колосека. 

- Објекте планирати ван граница земљишта чији је 
корисник железница. 

 уколико се предметним Планом локалне 
самоуправе предвиди изградња стамбених објеката у 
инфраструктурном појасу, надлежни орган града 
Крушевца је у обавези да предузме све мере заштите 
објекта од негативног утицаја одвијања железничког 
саобраћаја (бука, вибрације, физичка заштита лица и 
објеката,...). Уколико нема штетних утицаја услед 
близине железничке пруге на предметне објекте, исто 
би требало недвосмислено назначити у предметном 
Плану; 

 у складу са напред наведеним, потребно је 
израдити Стратешки процену утицаја на животну 
средину у току израде предметног плана. У делу „Мере 
за спречавање негативних утицаја на животну средину“ 
предвидети мониторинг нивоа буке на 
репрезентативним местима. Добијени резултати су 
основ за дефинисање мере заштите од буке (израда 
звучних зидова, повећање звучне изолације на 
објектима, постављање зеленила...), али и других 
објеката за повећање безбедности становништва. 

Реализација ових мера не може бити део инвестиције 
„Инфраструктура железнице Србије”а.д.;  

 у заштитном пружном појасу, на удаљености 50 
метара од осе крајњег колосека предметне пруге, или 
другој удаљености у складу са посебним прописима, не 
могу се планирати објекти као што су рудници, 
каменоломи у којима се користе експлозивна средства, 
индустрија хемијских и експлозивних производа, 
постројења и други слични објекти; 

 планирани објекти не смеју својом изградњом, 
нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања 
железничког саобраћаја; 

 приликом уређења предметног простора 
забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и 
изливање отпадних вода у инфраструктурном појасу. 
Не сме се садити високо дрвеће, постављати знакови, 
извори јаке светлости или било који предмети и справе 
које могу довести у забуну раднике у вези значења 
сигналних знакова; 

 одводњавање површинских вода са предметног 
простора мора бити контролисано и решено тако да се 
води на супротну страну од трупа железничке пруге; 

 у инфраструктурном појасу могу се постављати 
каблови, електрични водови ниског напона за 
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне 
линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни 
водови и постројења, канализације и цевоводи и други 
водови и слични објекти и постројења на основу издате 
сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје 
у форми решења; 

 могуће је планирати паралелно вођење трасе 
комуналне инфраструктуре са трасом железничке 
пруге, али ван границе железничког земљишта; 

 укрштај водовода, канализације, продуктовода 
и других цевовода 90˚, а изузетно се може планирати 
под углом не мањим од 60˚. Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, 
мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице 
заштитне цеви цевовода (продуктовода); 

 на основу Закона о планирању и изградњи 
(Службени гласник РС број 72/09, 81/09, исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 
132/14, 145/14) “Инфраструктура железнице Србије” 
а.д. као ималац јавних овлашћења, имају обавезу 
утврђивања услова за изградњу објеката, односно 
издавање локацијских услова, грађевинске и употребне 
дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну 
мрежу, као и за упис права својине на изграђеном 
објекту. У складу са тим сви остали елементи за 
изградњу објекта, друмских саобраћајница, као и сваки 
продор комуналне инфраструктуре кроз труп 
железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и 
електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисан 
у оквиру посебних техничких услова “Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. кроз обједињену процедуру. 

 
Општи услови 
 
Општи услови железнице које треба имати у виду 

при изради предметног Плана детаљне регулације, а 
према Закону о железници, Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице, као и другим 
прописима који важе на железници, су следећи: 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       155 
 

 

 железничко подручје је земљишни простор на 
коме се налази железничка пруга, објекти, постројења и 
уређаји који непосредно служе за вршење железничког 
саобраћаја, простор испод мостова и вијадукта, као и 
простор изнад трасе тунела; 

 железничка инфраструктура обухвата: доњи 
и горњи слој пруге, објекте на прузи, станичне 
колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, 
електровучна, електренергетска и остала постројења и 
уређаје на прузи, опреме пруге, зграде железничких 
станица са припадајућим земљиштем и остале објекте 
на железничким службеним местима који су у 
функцији организовања и регулисања железничког 
саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, 
пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини 
изнад 12м, односно 14м код далековода напона 220kV, 
рачунајући од горње ивице шине. Железничка 
инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код 
укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у 
истом ниво са обе стране колосека када се на путном 
прелазу налази више колосека; 

 пружни појас је земљишни појас са обе стране 
пруге, у ширини од 8м, у насељеном месту 6м, 
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод 
пруге и ваздушни простор у висини од 14м. Пружни 
прелаз обухвата и земљишни простор службених места 
(станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и 
слично) који обухвата све техничко-технолошке 
објекте, инсталације и приступно пожарни пут до 
најближег јавног пута; 

 инфраструктурни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 25м, рачунајући од осе 
крајњих колосека који функционално служи за 
употребу, одржавање и технолошки развој капацитета 
инфраструктуре; 

 заштитни пружни појас је земљишни појас са 
обе стране пруге, у ширини од 100м, рачунајући од осе 
крајњих колосека; 

 комплекс железничке станице чине колосеци, 
перони, сигнално-сигурносни уређаји, телекомуни-
кациони уређаји и постројења, зграде, магацини, рампе, 
радионице, депои као и станични трг са приступном 
друмском саобраћајницом од јавне друмске (уличне) 
мреже до комплекса станице. Станични трг поред 
приступне саобраћајнице до железничке станице би 
требало да садржи одговарајући паркинг простор за 
кориснике железничких услуга, зелене површине, као и 
пратеће услужне објекте. 

 
2.5.1.4. Нивелација терена 
 
У нивелационом смислу читав комплекс је 

условљен котама већ постоје хидротехничке 
инфраструктуре као и железничке са јужне стране и 
путне инфраструктуре са источне стране. 

Нивелационо решење је само даља разрада 
нивелације целог комплекса индустријске зоне 
„СЕВЕР” и у потпуности се уклапа у генерални 
нивелациони концепт. 

Нивелационо решење дато је у графичком прилогу,  
изражено је у апсолутним котама надморске висине на 
укрсним и карактеристичним преломним тачкама. 

Такође растојање између ових тачака је дато 
тачности до на 1цм са падом на тој деоници изражен у 
% и са смером пада. 

Сви укрштаји су предвиђени као укрштаји у нивоу.  
Колски од пешачког саобраћаја где је то по 

видовима одвојено  денивелисан је за висину прелазног 
ивичњака. 

Апсолутне висинске коте дате су по осовинама а 
главним пројектима биће дефинисани попречни нагиби 
на правцу у кривинама и кроз раскрснице. 

 
2.5.2. Хидротехничка инфраструктура 
 
2.5.2.1. Водоводна мрежа 
 
Потребно је реконструисати водоводну мрежу у 

улици Јасички пут, формирање  у њој примарног вода 
Ø300 мм и изградња секундарног прикључног вода 
Ø150 мм. 

Изградња нових водоводних линија обавиће се у 
новопланираним саобраћајницама. Димензије нових 
водоводних линија одредити на основу хидрауличког 
прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде 
за гашење пожара како се то противпожарним 
прописима захтева.  Минималан пречник цеви је 100 
мм.  Водоводне линије затварати у прстен што 
омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. 
Код изградње нових водоводних линија предвидети 
довољан број затварача и фазонских комада ради 
исправног функционисања мреже.  

На новопланираној водоводној мрежи поставити 
противпожарне хидранте Ø80мм и то надземне, са 
обавезном заштитом од смрзавања, на местима на 
којима не ометају нормалну комуникацију и која 
задовољавају услове из противпожарних прописа, на 
максималном растојању од 150м као и на 
раскрсницама.  

 
Правила грађења 
 
 материјал цеви од којих се гради водоводна 

мрежа мора одговарати нашим стандардима уз 
обавезно атестирање;  

 минимална дубина укопавања разводних 
водоводних линија је 1,2м до темена цеви.  

 приликом укрштања водоводне цеви треба да 
буду изнад канализационих;  

 цеви обавезно поставити на постељици од 
песка;  

 пошто се водоводна мрежа изводи у 
саобраћајницама, ровове обавезно насипати шљунком 
до потребне збијености како би се спречила накнадна 
слегања рова; 

 трасе планираних водоводних линија водити 
постојећим и планираним саобраћајницама; 

 мора се градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени, 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност цевовода и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 
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 цевоводи се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну водоводну мрежу; 

 улична водоводна мрежа се пројектује као 
прстенаста; 

 на мрежи се поставља довољан број затварача 
како би се омогућило искључивање појединачних 
сектора у случају интервенције; 

 градска водоводна мрежа се водом снабдева са 
једног изворишта и на њу није дозвољено 
прикључивати воде из неиспитаних извора; 

 димензионисање водоводне мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног цевовода Ø 100мм, према важећим 
противпожарним прописима; 

 на уличној водоводној мрежи се постављају 
противпожарни хидранти, по правилу надземни, а 
уколико ометају комуникацију, могу се поставити и 
подземни хидранти (димензије хидраната су No80 и 
No100, у зависности од потребног протока, растојање 
између хидраната износи највише 80м). 

 
2.5.2.2. Мрежа канализације отпадних вода 
 
Изградити уличну канализацију у новопланираним 

саобраћајницама и прикључити на изграђени градски 
колектор oтпадних вода у улици Јасички пут и 
планирани "Гарски" колектор oтпадних вода.  

Димензија уличне канализације износи мин 
200мм. Падови цевовода су према важећим 
прописима, а услови прикључења према техничким 
прописима ЈКП "Водовод" Крушевац. 

 
Правила грађења 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадие и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне отпадне воде које одговарају загађењу 
отпадних вода из домаћинства (уколико отпадне воде 
својим загађењем прелазе дозвољене вредности морају 
се пре упуштања у јавну канализациону мрежу 
предтретманом свести на дозвољени степен загађења); 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 

слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 свака грађевинска парцела може имати само 
један прикључак на уличну канализациону мрежу; 

 отпадне воде се одводе превасходно 
гравитационим путем, а уколико са појединих парцела 
није могуће отпадне воде одвести гравитационо било 
због недовољне дубине постојећих колектора или због 
нерационалних трошкова изградње планираних 
колектора проистеклих претежно из велике дубине 
укопавања (дубине >4м), могуће је одвођење отпадних 
вода извести канализацијом под притиском; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 40м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора 200мм; 

 уколико у насељу или деловима насеља није 
изграђена канализациона мрежа и њена изградња се не 
предвиђа отпадне воде са парцела се могу одводити до 
непропусних септичких јама које се постављају у 
оквиру парцеле. Ове јаме се морају празнити и 
материјал из њих одводити на за то предвиђену градску 
депонију (препорука је да се ове јаме граде као објекти 
са више комора – најмање две); 

 могуће је отпадне воде одводити и до 
индивидуалних постројења за пречишћавање које се 
такође постављају у оквиру грађевинске парцеле са које 
се одводе (из ових постројења је могуће пречишћене 
воде упуштати у оближње водотоке или јаркове, 
канале, а контролу квалитета пречишћене воде 
поверити надлежној организацији. 

 
2.5.2.3. Мрежа атмосферске канализације и 

водопривредна инфраструктура 
 

Потребно је урадити атмосферску канализацију у 
новопланираним саобраћајницама и прикључити на 
регулисани Кожетински поток. 

Изабране димензије цеви не треба да прекорачују 
минималне и максималне падове за усвојене пречнике. 

Минимална димензија уличних примарних и 
секундарних колектора износи 300мм, а бочних 
сливничких веза 200мм. 

У графички прилозима означена је зона заштите 
Кожетинског потока и подразумева забрану изградње 
објеката високоградње. 
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Правила грађења 
 
 градска канализациона мрежа је изведена по 

сепаратном систему, независно се одводе отпадне и 
атмосферске воде и оне се не смеју мешати; 

 у ову канализациону мрежу се смеју упуштати 
само оне воде које потичу од атмосферских падавина; 

 реципијенти за одвод ових вода су природни 
водотоци и приликом улива се не сме у њима мењати 
постојећи квалитет; 

 мрежа се мора градити од материјала који су 
атестирани, хигијенски исправни и одобрени; 

 мора се обезбедити апсолутна водонепро-
пусност колектора и објеката на мрежи; 

 сви елементи мреже морају бити лако доступни 
и приступачни ради интервенције; 

 колектори се у рову постављају на постељици 
од песка, прописане дебљине, како би се у току 
експлоатације избегле накнадне деформације; 

 колектори се у рову постављају тако да буде 
обезбеђена заштита од смрзавања, статичких и 
динамичких оптерећења; 

 ровови у којима се постављају колектори 
морају бити насути шљунковитим материјалом, 
максималне крупноће честица 60мм у добро збијеним 
слојевима како на објекат не би могла да се пренесу 
динамична саобраћајна оптерећења (изузетно се ровови 
могу засипати земљом из ископа уколико се они 
постављају у травнатим површинама без саобраћајног 
оптерећења); 

 изнад и испод ових инфраструктурних објеката 
се не смеју постављати било какви други објекти; 

 атмосферске воде са појединачних парцела се 
одводе површински или системом канала у оквиру саме 
парцеле;  

 атмосферске воде се превасходно одводе 
гравитационим путем; 

 могуће је на терену због мањег оптерећења 
канализационих колектора одводити воду до 
природних или вештачких ретензија са контролисаним 
испустом у канализациону мрежу; 

 на канализационој мрежи се поставља довољан 
број ревизионих силаза како би се омогућила њена 
контрола у току експлоатације (ревизиони силази се 
постављају на свим преломима трасе у хоризонталном 
или вертикалном погледу и на правим деоницама на 
растојању не већем од 160D, а максималном од 50м); 

 на ревизионим силазима се постављају 
поклопци за тешко саобраћајно оптерећење D400, осим 
на зеленим површинама где се саобраћајна оптерећења 
не предвиђају; 

 димензионисање канализационе мреже се врши 
хидрауличким прорачуном, с тим што је минимална 
димензија уличног колектора ф250мм. 

 
2.5.3. Електроенергетика 
 
Потребне једновремене снаге за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од 120W по 
м2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености К=0,6, према 
следећем обрасцу 

 

Pjg = p x S x k 
 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

На основу претпостављених површина новопла-
нираних пословних објеката, потребна је једновремена 
снага  

Pj=3978,24kW 
 

Овим планом је предвиђен оптималан број 
трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
3978,24kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 4 (четири) нове ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV  

Постојеће ТС110/35/10kV, ТС35/10kV и 
ТС10/0,4kV, које покривају постојећи конзум, 
задржавају се на садашњем нивоу. Планом је 
предвиђена њихова реконструкција. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојећих кабловских водова 35kV и  10kV и 
постојећих далековода 110 kV, 35kV и 10kV. 

Спољну расвету предвидети тако да буду 
задовољени основни светлотехнички услови. 

Трасе електроенергетских водова приказане су у 
графичком прилогу 08 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови градње 
 
У случају градње испод или у близини далековода,  

потребна је сагласност "Електромрежа Србије" А.Д., 
при чему важе следећи услови: 

 Сагласност би се дала на Елаборат који 
Инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, у 
коме је дат тачан однос далековода и објекта чија је 
изградња планирана, уз задовољење горе поменутих 
прописа и закона и исти може  израдити  пројектна 
организација која је овлашћена за те послове. 
Трошкови израде Елабората падају у целости на терет 
Инвеститора планираних објеката. 

 Приликом  израде  Елабората  прорачуне  
сигурносних  висина  и  удаљености  урадити  за 
температуру проводника од +80 С, за случај да постоје 
надземни делови, у складу са техничким упутством ТУ-
ДВ-04. За израду Елабората користити податке из 
пројектне документације далековода које вам на захтев 
достављамо, као и податке  добијене  на терену 
геодетским снимањем који се обављају о трошку 
Инвеститора планираних објеката.  

Претходно наведени услови важе приликом 
израде: 

 Елабората о могућностима градње планираних 
објеката у заштитном појасу далековода; 

 Заштитни  појас далековода  износи 25  m са обе 
стране далековода  напонског  нивоа 110 kV од крајњег 
фазног проводника. 
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Напомена: У случају да се планира постављање 
стубова јавне расвете у заштитном појасу далековода,  
потребно је исте уважити при изради Елабората; 

 Елабората утицаја далековода на потенцијално 
планиране објекте од електропроводног  материјала; 

Овај утицај за цевоводе, у зависности од 
насељености подручја, потребно је анализирати на 
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. 

 Елабората  утицаја  далековода   на  телекому-
никационе   водове  (овај  Елаборат  није потребно 
разматрати у случају да се користе оптички каблови). 

Овај утицај, у зависности од специфичне 
отпорности тла и насељености подручја, потребно је 
анализирати на максималној удаљености до 3000 m од 
осе далековода у случају  градње телекомуникационих  
водова. 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  
далековода   и  планираних  објеката  са пратећом  
инфраструктуром  и  уколико  се  утврди   јавни  
(општи)  интерес  планираног  објекта  и достави налог 
мера за измештање  (реконструкцију  или адаптацију)  
од стране  надлежних органа, потребно је да се:  

 Приступи склапању Уговора о пословно-
техничкој сарадњи ради регулисања међусобних права 
и обавеза  између "Електромрежа  Србије" АД. и свих 
релевантних  правних субјеката у реализацији пројекта 
адаптације или реконструкције далековода, у складу са 
"Законом о енергетици" ("Сл. гласник РС", бр. 
145/2014) и "Законом о планирању и изградњи" ("Сл. 
гласник РС" број 72/2009 , 81/2009-исправка , 64/2010-
одлука УС , 24/2011 , 121/2012, 42/2013-одлука УС и 
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 
145/2014); 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, а 
на бази пројектих задатака усвојених на Стручном 
панелу за пројектно техничку документацију 
"Електромрежа Србије" АД., уради техничка докуме-
нтација за адаптацију  или  реконструкцију  и  достави  
"Електромрежа Србије" АД.  на сагласност; 

 О трошку Инвеститора планираних објеката, 
евентуалну адаптацију или реконструкцију далековода 
(односно отклањање свих колизија констатованих 
Елаборатом) извршити пре почетка било каквих радова 
на планираним објектима у непосредној близини 
далековода; 

 Пре почетка било каквих радова у близини 
далековода о томе обавесте представници "Електро-
мрежа  Србије" АД. 

Препорука је да се било који објекат, планира ван 
заштитног појаса далековода како би се избегла израда 
Елабората о могућностима градње планираних објеката 
у заштитном појасу далековода  и евентуална  
адаптација  или реконструкција  далековода.  Такође,  
препорука је и да минимално растојање планираних 
објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од 
било ког дела стуба далековода буде 12 m, што не 
искључује потребу за Елаборатом. 

Остали општи технички услови: 
 Приликом извођења радова као и касније 

приликом експлоатације планираних објеката, водити 
рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5м у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 
kV; 

 Испод и у близини далековода не садити 
високо дрвеће које се својим растом може приближити 
на мање од 5м у односу на проводнике далековода 
напонског нивоа 110 kV, као и у случају пада дрвета; 

 Забрањено је коришћење прскалица и воде у 
млазу за  заливање  уколико  постоји могућност да се 
млаз воде приближи на мање од 5м од проводника 
далековода напонског нивоа 110 kV; 

 Забрањено је складиштење лако запаљивог 
материјала у заштитном појасу далековода;  

 Нисконапонске, телефонске прикључке, 
прикључке на кабловску телевизију и  друге прикључке 
извести подземно у случају укрштања са далеководом; 

 Приликом извођења било каквих  грађевинских   
радова,   нивелације  терена,  земљаних радова и ископа 
у близини далековода, ни на који начин се не сме 
угрозити статичка стабилност стубова далековода. 
Терен испод далековода  се не сме насипати. 

 Све металне инсталације (електро-инсталације, 
грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) 
морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити 
рачуна о изједначењу потенцијала. 

Целокупну електроенергетску мрежу градити у 
складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подзмени високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична упозора-
вајућа трака.Након полагања каблова трасе истих видно 
обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова 

вертикално растојање мора бити веће од  0,2 м при 
чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова 
виших напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У 
истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 
 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
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Укрштање енергетског и телекомуникационог 
кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог 
кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани 
размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи 
кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде 
мањи од 0,3м.Размаци и укрштања према наведеним 
тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада 
размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мањем од 0.2м.  При полагању енергетског кабла 35 kV 
препоручује се полагање у исти ров и телекому-
никационог кабла за потребе даљинског управљања 
трансформаторских станица које повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 
каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви гасовода. Размак између 
енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање: 

 0,8м у насељеним местима 
 1,2м изван насељених места 
 
Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 

положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.5.4. ТК мрежа 
 
У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 

коришћења широкопојасних услуга од стране 
корисника, будуће стање телекомуникационе мреже ће 
бити такво да ће мрежа приступних уређаја (IPAN и 
mlPAN) бити знатно гушћа због смањења  дужине 
претплатничке петље.  

У складу са стратешким опредељењем, а у циљу 
омогућавања квалитетне реализације широкопојасних 
услуга, планира се реорганизација ТК мреже на 
подручју ПДР - извршиће се децентрализација 
постојеће ПМ. Потребно је да се смањи претплатничка 
петља изградњом нових mlPAN-oвa и уградњом 
каблова који имају карактеристике које задовољавају 
критеријуме за пренос широкопојасних услуга. 

Предметним планом је предвиђена реконструкција 
постојеће ТК мреже.  

Трасе ТК мреже приказане су у графичком прилогу 
08 „План електроенергетике и ТК“. 

 
Услови градње 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим елемен-
тима датим на графичком прилогу. 

ТК мрежу градити у кабловској канализацији или 
директним полагањем у земљу. На прелазу испод 
коловоза саобраћајница као и на свим оним местима 
где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се 
полажу кроз кабловску канализацију(заштитну цев). 
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба 
да буде што ближе 90◦  и не мање од 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 
телекомуникационог кабла на       међусобном размаку 
од најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

 0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
 1м за каблове 35 kV 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде најмање 30◦, по могућности 
што ближе 90◦;   Енергетски кабл, се по правилу, 
поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не 
могу да се постигну захтевани размаци на тим местима 
се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев,али и 
тада размак не сме да буде мањи од 0,3м. 
Телекомуникациони каблови који служе искључиво за 
потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти 
ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку 
који се прорачуном покаже задовољавајући, али не 
мање од 0.2м. Дубина полагања каблова не сме бити 
мања од 0,80 м. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуни-
кационог кабла и водоводних цеви на међусобном 
размаку од најмање 0,6 м. Укрштање телекомуни-
кационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку 
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од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што 
ближе 90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникац. 
кабла и фекалне канализације на међусобном размаку 
од најмање 0,5 м. Укрштање телекомуникац. кабла и 
цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 
најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 
90◦ а најмање 30◦. 

Дозвољено је паралелно вођење телекомуника-
ционог кабла и гасовода на међусобном размаку од 
најмање 0,4 м. 

Од регулационе линије зграда телекомуникациони 
кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м. 

 
2.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

изградњу нових инсталација градског топлификационог 
система на подручју обухваћеном планом. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана поред постојеће планирана је и 
изградња нове трасе диструбутивног гасовода од 
полиетиленских цеви. Положај планиране трасе 
дистрибутивног гасовода дат је у графичком прилогу 
07 План енергофлуида. На тај начин је омогућен 
једноставни прикључак на дистрибутивни гасовод. 

 
2.6. Услови за уређење зеленила 
 
У обухвату Плана, планира се повећање фонда 

зеленила, пре свега квалитетнијим уређењем већ 
постојећих површина, као и формирањем нових 
зелених површина у оквиру појединачних локација. 

 
Општи урбанистички услови 
 
За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за његову санацију. 

Под зеленилом јавног коришћења подразумева се 
уређена површина са засадом дрвећа, жбуња, цвећа и 
траве која може, зависно од намене, да садржи 
различите пејзажно-архитектонске елементе, а 
намењена је јавном коришћењу. 

Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено опремом и мобилијаром у складу и на 
нивоу који захтева намена простора. 

На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе 
кориснике, саобраћај и објекте. 

 
Зеленило јавног коришћења 
 
У оквиру плана, као јавно зеленило планира се 

линеарно зеленило у виду дрвореда на тротоарима, 
паркинзима и зеленој траци уз саобраћајницу О6-О7. 

Линеарно зеленило у оквиру  граница Плана има, 
пре свега заштитну функцију (аерација, смањење буке 
и загађења) и смањује дефицит зеленила у граду. Не 
мање важна је и улога у естетском обликовању улице а 
самим тим и целокупног градског простора.  

 
За планирано линеарно зеленило, осим општих, 

важе и следећи урбанистички услови: 
 
Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоредом 
уличних инсталација. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који оштећује застор, као и 
врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте које 
имају отровне делове или изазивају алергије. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

 
Зеленило ограниченог коришћења 
 
У обухвату плана највећу површину заузимају 

привредне зоне што зеленилу у оквиру индустријских 
комплекса даје посебан значај.  

Зеленило пословних и индустријских комплекса у 
урбаном окружењу је зеленило ограниченог кориш-
ћења. 

Зеленило у склопу привредних делатности планира 
се у функцији основне намене објекта, односно 
простора. Његова функција је пре свега хигијенско-
санитарна, па у том смислу треба да има већу 
покровност и заступљеност високих лишћара и 
четинара. Избором врста и  организацијом у простору 
треба обезбедити заштиту стамбених зона од 
евентуалних негативних утицаја технолошког процеса. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

Предвидети прибављање сагласности надлежних 
институција за радове који изискују евентуалну сечу 
вредних примерака дендрофлоре.  

Препоручује се садња претежно аутохтоних, 
брзорастућих врста, које имају фитоцидно и 
бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. 
Избегавати врсте са алергогеним својствима, као и 
инвазивне врсте. 

 
Пружни појас 
 
У границама пружног појаса, важе услови 

Жележница Србије, који се односе на озелењавање: 
 заштитни појас могуће је планирати на 

минималном растојању од 10м од пружног појаса, 
односно 16-18м од осе колосека; 

 у заштитном појасу, не сме се садити високо 
дрвеће које својим обликом, бојом и висином смањује 
видљивост железничких сигнала. 
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2.7. Степен комуналне опремљености 
грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне канали-
зације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода. 

 
2.8. Услови и мере заштите планом обухваћеног 

подручја  
 

2.8.1. Услови и мере заштите непокретних 
културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
У границама плана налазе се два локалитета са 

археолошким садржајем: 
 Крушевац, локалитет „Шанац“ (означен бројем 

3 у графичком прилогу); 
 Крушевац, локалитет фабрика „22.јули“ 

(означен бројем 4 у графичком прилогу); 
 
Мере техничке заштите 
 
 За наведене локалитете са археолошким 

садржајем, као и за случајне археолошке налазе, 
стварно је и месно надлежан Завод за заштиту 
споменика културе Краљево;  

 За радове било које врсте на археолошким 
локалитетима и на местима случајних налаза, морају се 
прибавити услови и сагласност Завода за заштиту 
споменика културе Краљево; 

 Забрањује се неовлашћено копање на 
археолошким локалитетима, одношење камена и земље као 
и прикупљње археолошког материјала са локалитета; 

 Забрањује се просипање и одлагање отпадних и 
штетних материјала, складиштење и стварање дивљих 
депонија; 

 Извођење грађевинских радова и промена 
облика терена, дозвољавају се само након обезбеђених 
археолошких истраживања, уз презентацију налаза; 

 На месту случајног налаза и на парцелама које 
се граниче са археолошким локалитетима обезбедити 
стручан надзор ( стручно лице - археолог) приликом 
извођења земљаних радова. 

 Ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и  да 
предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да 
се сачува на месту и у положају у коме је откривен; 

 Уколико се на основу Закона утврди да је 
односна непокретност или ствар културно добро, даље 
извођење грађевинских радова и промене облика терена, 
могу се дозволити након претходно обезбеђених 
археолошких истраживања, уз адекватну презентацију 
налаза и услове и сгласност службе заштите; 

 Инвеститор објекта дужан је да обезбеди 
средства за истраживање, заштиту, чување, публико-
вање и излагање добра које ужива претходну заштиту 
које се открије приликом изградње инвестиционог 
објекта – до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите; 

Саставни део аналитичко-документационе основе 
је решење Завода за заштиту споменика културе 
Краљево, издато за потребе израде ПГР „Север“, 
априла 2017.г. 

У оквиру локације старе ливнице ИМК 
„14.октобар“, на кат. парцели бр. 9/1 КО Крушевац, 
изграђена је 1952.год. спомен чесма стрељанима и 
погинулима у НОБ (означена на графичком прилогу). 
Инвеститор је дужан  да предузме мере да се спомен 
чесма не уништи и не оштети. Спомен чесма може бити 
сачувана на месту и у положају у коме је затечена или 
дислоцирана у оквиру локације уклопљена у ново 
партерно уређење. 

 
2.8.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара 
 
У обухвату граница овог урбанистичког плана 

нема евидентираних природних добара. 
 
2.8.3. Услови и мере заштите животне средине 
 
На основу процене постојећег стања, утврђеног 

капацитета животне средине и планираних садржаја, а 
у складу са смерницама и прописаним обавезним 
мерама из плана вишег реда (ПГР Север), надлежни 
орган је донео Одлуку о неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана на животну средину 
(Службени лист града Крушевца, бр. 7/2014).     

Концепт заштите животне средине заснован је на 
процени еколошких услова за одрживи урбани развој 
простора у обухвату плана.  

Планирана намена површина је у функцији развоја 
привредних делатности, кроз ревитализацију и 
технолошко унапређење постојећих локација и изградњу 
нових привредних комплекса и објеката. Даљи привредни 
развој заснива се на принципу „BAT“ технологија, 
односно примену најсавременије и најбоље доступне 
технологије са нултим степеном загађења.   

Све постојеће и планиране делатности своју 
технологију морају прилагодити стандардима и 
прописима заштите животне средине и здравља људи.  

За све активности у обухвату плана, обавезно је 
покретање поступка процене утицаја на животну 
средину код надлежног органа за заштиту животне 
средине и доношење одлуке о изради или неизради 
Студије о процени утицаја на животну средину на 
основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр. 114/08). 

 
Еколошка валоризација  
 
У еколошкој валоризацији ширег простора, 

подручје плана је део Еколошке потцелине „СЕВЕР“, 
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која обухвата северну привредно радну зону, намењену 
разноврсним привредним активностима.  

Eколошком валоризацијом на подручју плана, 
установљене су посебно осетљиве зоне (појас водотока, 
заштитни појас железничке пруге) и потенцијални 
извори негативних утицаја, на основу којих су 
дефинисане опште мере заштите животне средине: 

 обавезно је комплетно комунално и 
инфраструктурно опремање и уређење, по највишим 
еколошким стандардима, у циљу спречавања 
потенцијално негативних утицаја на земљиште, 
подземне и површинске воде и здравље становништва; 

 избор еколошки прихватљивих енергената и 
најбољих доступних технологија у производњи (ВАТ), 
већа употреба обновљивих извора енергије - повећање 
енергетске ефикасности; 

 обавезан предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу или водоток). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње  
 
У процесу реализације плана, приликом извођења 

радова на припреми терена и изградњи објекта 
потребно је планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о пла-
нирању и изградњи и прописа који регулишу ову област; 

 у току израдње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање 
грађевинског материјала током транспорта; 

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) 
прописно сакупити, разврстати и одложити на за то 
предвиђену и одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и 
других радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах прекине радове и обавести надлежну 
организацију за заштиту споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минероло-
шко-петрографског порекла, за које се претпоставља 
да има својство природног споменика, извођач 
радова је дужан да о томе обавести надлежну 
организацију за заштиту природе.   

 
Заштита ваздуха   
 
Oбухвата мере превенције и контроле емисије 

загађујућих материја из свих извора загађења, у циљу 
минимизирања негативних ефеката на животну средину и 
здравље становништва.  

 сви постојећи и планирани производни 
објекти, потенцијални извори аерозагађења у обавези 
су да примене најсавременију технологију у циљу 

смањена емисије штетних и опасних материја у 
ваздух и да спроводе одговарајуће мере за смањење 
загађивања ваздуха; 

 обавезан је мониторинг квалитета ваздуха, 
објављивање резултата праћења и информисање 
јавности и надлежних институција у складу са 
посебним прописима; 

 обавезно је озелењавање саобраћајница и 
свих површина у функцији саобраћаја (паркинг 
простора, платоа), као и озелењавање слободних 
површина и формирање заштитних појасева. 

 
Заштита од буке и вибрација  
 
Носилац пројекта је дужан да: 
 поштује Закон о заштити од буке у животниј 

средини и подзаконска акта из ове области и 
обезбеде праћење утицаја својих делатности на ниво 
и интензитет буке;  

 пројектује и изведе одговарајућу звучну 
заштиту, тако да бука која се емитује из техничких и 
других делова објеката при прописаним условима 
коришћења уређаја и опреме, односно током 
обављања планираних активности не прекорачује 
прописане граничне вредности; 

 уколико се ради о компресору обавезно 
постави исти у затворен простор уз спровођење 
акустичних мера заштите и на удаљености од 
најмање 20 метара од најближе затвореног простора 
у коме бораве људи; 

 извори буке морају поседовати исправе са 
подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања као и упутствима о мерама 
за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

 
Заштита вода 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
 поштује Закон о водама и обавезно планира и 

изведе систем интерне сепаратне канализације (за 
атмосферске и фекалне отпадне воде); 

 санитарно-фекалне отпадне воде одводи у 
градску канализациону мрежу према условима 
надлежног органа за послове водопривреде 
(мишљење, услови, дозвола...); 

 по потреби, предвиди одговарајући третман 
технолошких отпадних вода, којим се обезбеђују 
прописани захтеви емисије, односно прописани 
услови за испуштање у јавну канализацију или 
реципијент; 

 предвиди контролисани прихват потенцијално 
зауљене атмосферске воде са интерних саобраћајних, 
манипулативних површина и паркинга, као и њен 
третман у таложнику / сепаратору масти и уља, којим 
се обезбеђује да квалитет пречишћених вода 
задовољава критеријуме прописане за испуштање у 
јавну канализацију или одређени реципијент; врши 
редовну контролу сепаратора и таложника и послове 
пражњења истих повери овлашћеној организацији; 
води уредну евиднецију о чишћењу одржавању 
наведене опреме и уређаја;  
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 угради уређај за мерење количине испуште-
них отпадних вода-мерач протока и добијене 
резултате доставља надлежној инспекцији за 
заштиту животне средине;  

 успостави мониторинг вода које се испуштају 
у реципијент у складу са Законом о водама; 

 резултате мерења квалитета вода достави 
надлежној инспекцији и Агенцији за заштиту 
животне средине; 

 поштује прописане заштитне зоне 
хидротехничке инфраструктуре и правила заштите и 
уређења у зони површинског тока (Гарски поток). 

 
Заштита земљишта 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу простора: 
 забрањено је депоновање отпада и изливање 

отпадних вода на земљишту и обавезно управљање 
отпадом и отпадним водама у оквиру радних/ 
индустријских комплекса; 

 обавезна је ремедијација и рекултивација 
комплекса и локација угрожених историјским 
загађењем; 

 приликом активирања браунфилд локација 
или промене намене постојећих комплекса са 
последицама наслеђеног загађења, обавезна је израда 
Извештаја о стању земљишта, који садржи 
историјску основу локације из службених 
евиденција, хемијске анализе за одређивање опасних 
материја у земљишту, ограничене на материје које су 
повезане са активношћу на локацији, а које могу 
довести до контаминације, или повећање 
концентрација опасних материја, које имају утицај 
на стварање ризика по људско здравље и животну 
средину; 

 у циљу заштите земљишта и подземних вода 
од загађења, на прописан начин спроводити 
складиштење сировина, полупроизвода и производа 
у складу са посебним прописима којима се регулишу 
посебни токови одређених врста отпада.  

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
Oбавезне мере при планирању и уређењу простора: 
 обезбеђење прописаних одстојања од 

надземних електроенергетских водова;  
 примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења; 
 информисање становништва о нејонизујућим 

зрачењима и степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини. 

 
Заштита од хемикалија и хемијског удеса и 

техничко технолошких несрећа   
 
Подразумева интегрисано спречавањe и контролу 

загађивања животне средине, од изненадног 
неконтролисаног догађаја приликом ослобађања, 
изливања или расипања опасних материја, у процесу 
производње, употребе, прераде, складиштења, 
провременог или дуготрајног неадекватног чувања 
(SEVESO II Директиве). Оператери SEVESO 
постројења у обавезни су да доносе одговарајуће 

планове заштите од удеса и поступања у ванредним 
ситуацијама на основу процене ризика од настанка 
хемијског удеса. 

У обухвату плана нису дозвољена потенцијално 
ризична постројења, комплекси и објекти, у којима 
може доћи до хемијских удеса већих размера (ризична 
индустријска постројења) и објекти где је заступљена 
технологија са потенцијалним ризиком од пожара, 
акцидентног изливања хазардних материја и отпадних 
вода (постројења и објекти хемијске индустрије), 
посебно у зони железничке пруге. Такође, посебан 
ризик представља транспорт опасних материја, који се 
обавља друмским и железничким саобраћајем.  

 
Управљање отпадом 
 
Носилац пројекта је дужан да: 
 поштује Закон о управљању отпадом, Закон о 

амбалажи и амбалажном отпаду и друге прописе који 
регулишу ову област; 

 обезбеди посебан простор и потребне услове / 
опрему за сакупљање, разврставање и привремено 
чување различитих отпадних материја (комунални и 
амбалажни отпад, органски или процесни отпад, 
рециклабилни материјал, отпад из сепаратора масти и 
уља и др.); 

 сачини план управљања отпадом и организује 
његово спровођење, ако годишње производи више од 
100 t неопасног отпада или више од 200 kg опасног 
отпада; 

 да секундарне сировине, опасан и други отпад, 
предаје лицу са којим је закључен уговор и које има 
одговарајућу дозволу за управљање отпадом 
(складиштење, третман, одлагање и сл); 

 управљање посебним токовима отпада 
(истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, 
отпадне гуме, отпад од електричних и електронских 
производа, отпад који садржи азбест, отпадна возила, 
фармацеутски отпад или контаминиран дуготрајним 
органским загађујућим материјама (POPs отпад) и сл.) 
врши се у складу са посебним прописима. 

За обављање делатности управљања отпадом 
прибављају се посебне дозволе и то: дозвола за 
сакупљање отпада, за транспорт отпада, складиштење и 
третман отпада и за одлагање отпада. 

 
Обавезне мере за објекте за снабдевање возила 

горивом - бензинске пумпе: 
 
Обавезне мере су: 
 у сектору резервоара, уградити пијезометар за 

праћење квалитета подземних вода, у свему у складу са 
претходно прибављеним условима надлежног органа; 

 предвидети уградњу система за одсисавање 
бензинских и дизел пара и повратак у резервоар, 
односно цистерну, на свим аутоматима за издавање 
горива, као и на заједничком утакачком шахту; 

 предвидети сепаратор масти и уља за 
пречишћавање зауљених отпадних вода из пратећих 
објеката (евентуална перионица, радионица за 
сервисирање возила) пре упуштања у канализацију или 
одређени реципијент; 
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 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се односе 
на мере заштите земљишта, вода и управљања отпадом; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурeње 
горива и др.), као и мере за отклањање последица у 
случају удесних ситуација (средства за противпожарну 
заштиту и др); прибавити сагласност надлежног органа 
на предвиђене мере заштите од пожара; 

 израдити и спровести програм праћења утицаја 
пројекта на животну средину, који обухвата праћење 
квалитета подземних вода. 

 
Обавезне мере за трговачке, пословне и 

продајне центре: 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 у деловима комплекса центра намењеног за 

пословање, обављати искључиво делатности које не 
угрожавају квалитет животне средине, не производе 
буку или непријатне мирисе, односно не умањују 
квалитет боравка у објектима и њиховој околини; 

 применити опште и посебне санитарне мере и 
услове у складу са законом и др. прописима којима се 
уређује област санитарног надзора, у колико се на 
планиране активности примењују одредбе ових 
прописа;  

 обезбедити прикључење комплекса центра на 
постојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у 
свему у складу са условима утврђеним урбанистичким 
планом; обезбедити потребне количине воде за рад 
комплекса, укључујући унутрашњу и спољну 
хидрантску мрежу, односно захтеве противпожарне 
заштите; испоштовати посебне услове/сагласности које 
су утврдили надлежни органи и организације; 

 спроводити претходно наведене опште и 
посебне мере заштите животне средине, које се односе 
на заштиту вода и ваздуха, заштиту од буке, заштите од 
удеса, као и мере за отклањање последица у случају 
удесних ситуација и прибавити сагласност надлежног 
органа за предвиђене мере заштите од пожара; 

 при пројектовању и изградњи гаража, 
планирати и применити мере и услове прописане за 
коришћење и изградњу ове врсте објеката; 

 обезбедити посебан простор, потребне услове и 
опрему за сакупљање, разврставање и привремено 
чување различитих отпадних материја (комунални и 
амбалажни отпад, органски отпад - остаци од хране и 
отпадно јестиво уље, рециклабилни материјал, отпад од 
чишћења сепаратора масти и уља и отпадних вода из 
објекта и др.), у складу са законом и прописима којима 
се уређује поступање са посебним врстама отпада; 

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; 

 спроводити одговарајући програм праћења 
утицаја на животну средину, који се односи на мерења 
емисије отпадних гасова (гаража, котларница и сл.), 
контролу квалитета отпадних вода након третмана, 

евентуално емитовану буку, у складу са важећим 
прописима.  

 
Обавезне мере за надземни паркинг 
 
Обавезе носиоца пројекта су: 
 спроводити наведене опште и посебне мере 

заштите животне средине, које се односе на мере 
заштите у току изградње објекта, као и мере заштите 
вода и заштиту од буке;  

 извршити уређење и озелењавање слободних 
површина (травњаци, жбунаста и висока вегетација) у 
складу са пројектом хортикултурног уређења; уколико 
конкретна локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса (нпр. зона Гарског потока, 
инфраструктурни коридори, изворишта, или према 
другим осетљивим наменама);  

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, 
исцуривање хемикалија), као и мере за отклањање 
последица у случају удесних ситуација; прибавити 
сагласност надлежног органа на предвиђене мере 
заштите од пожара.  

 
2.8.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо-техничку документацију, за 
одређене врсте објеката у складу са члановим 33. и 34. 
Закона о заштити од пожара (Сл.гл.РС 111/09 и 20/15), 
урадити главни пројекат заштите од пожара.  

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију запосленох радника и 
материјалних добара из објеката док слободне 
површине у оквиру плана представљају противпожарну 
преграду и простор на коме је могуће извршити 
евакуацију запосленох радника и материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
При пројектовању објеката обавезно је разрадити и 

мере заштите од пожара и то: 
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 у индустијским и пословним објектима морају 
се применити прописане мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба запаљивх материја, уља за ложење 
или гасних котларница морају се обавезно применити 
технички прописи за ову врсту горива; 

 сви индустријски и пословни објекти морају 
бити обезбеђени одговарајућим средствима за гашење 
пожара (пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима 
и другим средствима, као и уређајима за дојаву и 
гашење пожара према главном пројекту заштите од 
пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти морају бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се одпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовети сагласно Закону о 
заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Сл. гласник РС" бр. 54/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантсу мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правиднику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ" бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакштењу горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних 
котларница ("Сл. лист СФРЈ" бр.10/90), Правилнику о 
изградњи постројења. за запаљиве течности и о 
ускладиштењу и претакању запаљивих течности ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) и осталим важећим 
прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
зашиту од пожара издати од стране Министарства 
унитрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-203/17 од 11.07.2017.год.  

2.8.5. Услови и мере заштите од елементарних 
непогода 

 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради информационог система о природним 
непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.8.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што представља условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. 

Ради заштите од земљотреса, планирани објекти 
морају бити реализовани у складу са прописима и 
техничким нормативима за изградњу објеката у 
сеизмичким подручјима. 

 
2.8.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.9. Услови којима се површине и објекти јавне 

намене чине приступачним особама са 
инвалидитетом 

 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње потребно је обезбедити услове 
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, применом одредби Правилника о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката којим се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 
старим особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и 
уз поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр. 33/06). 

У складу са стандардима приступачности осигу-
рати услове за несметано кретање на следећи начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза; 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 
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 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%); 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%; 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 
 

2.10. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, 
бр.69/12 и др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прила-
годити принципима пројектовања енергетски ефикас-
них зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном у 
правцу север - југ.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
 рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга; 

 рационално коришћење необновљивих 
природних и замена необновљивих извора енергије 
обновљивим где год је то могуће; 

Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

Посебне мере за унапређење енергетске 
ефикасности: 

 извођење грађевинских радова на објектима у 
границама Плана, у циљу повећања енергетске ефи-
касности - боља изолација, замена прозора, ефикасније 
грејање и хлађење; 

 подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

 побољшање енергетске ефикасности јавне 
расвете - замена старих сијалица и светиљки новом 
опремом која смањује потрошњу; 

 побољшање енергетске ефикасности водовода 
и канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

 побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015.-2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које је обавезна израда 

урбанистичког пројекта, пројеката парцелације, 
одн. препарцелације и урбанистичко-архитектон-
ског конкурса 

 
Планом се одређује обавеза израде урбанистичких 

пројеката за: 
 неизграђене локације;  
 изграђене или делимично изграђене локације 

уколико се мења постојећа или уводи нова технологија 
у постојећим или објектима чија се изградња планира. 

Урбанистички пројекат може се радити у складу са 
Законом и на захтев инвеститора. 

За површине осталих намена, пројекти парцела-
ције, одн. препарцелације радиће се у складу са 
Законом и правилима утврђеним планом.  

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко-архитектонског конкурса. 

 
3.2. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле. 
 
3.2.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у случају 
када то подразумева постојеће катастарско, одн. 
имовинско стање, постојећи терен или тип изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
3.2.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  
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Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 секундарна саобраћајница - 7,5м 
 терцијална саобраћајница - 6,5м 
Мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регу-

лације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Положај грађевинске линије, у овом плану, утврђен је 
у односу на регулациону линију, у односу на границу 
катастарске парцеле (односно границу локације) или се 
поклапа са границом зоне заштитног коридора. 

Грађевинска линија подземних етажа или објеката 
може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле.  

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

Минимално растојање од бочних и задње границе 
парцеле је ½ висине вишег објекта, не мање од 5м. 

Међусобно растојање између објеката на парцели, је 
минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0м. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну 
површину. 

У простору између регулационе и грађевинске 
линије могу се поставити: портирница, рекламни 
стубови, информациони и контролни пункт комплекса. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за одгова-
рајућу намену и тип изградње. 

 
3.2.3. Општи услови изградње 
 
Врста и намена објеката чија је изградња 

дозвољена 
 
Планом је дефинисана могућност изградње обје-

ката привредних и комерцијалних делатности, јавних 
функција и објеката спорта и рекреације. 

Пејзажно уређење, урбани мобилијар и опрема 
компатибилни су са свим наменама и могу се без 
посебних услова реализовати на свим површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката стамбене намене. 

Забрањена је изградња објеката чија би делатност 
буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози животну средину. 

 
Изградња у зонама заштите 
 
Свака изградња објеката или извођење радова у 

успостављеним заштитним појасевима, условљена је 
сагласношћу надлежних установа у складу са 
одговарајућим законским прописима. 

 
Изградња у заштитном коридору пруге: 

 

 у инфраструктурном појасу пруге (25м од осе 
крајњег колосека) забрањена је изградња; 

 у заштитном пружном појасу (50м од осе 
крајњег колосека) забрањена је изградња објеката у 
којима се користе експлозивна средства, индустрија 
хемијских и експлозивних производа, постројења и 
други слични објекти; 

 за изградњу објеката у заштитном пружном 
појасу (100м од осе крајњег колосека) у поступку 
добијања грађевинске дозволе неопходно је прибавити 
техничке услове надлежног предузећа. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

 индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%); 

 максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација. 

 
Тип изградње објеката 
 
Планирани објекти могу бити постављени на 

грађевинској парцели као слободностојећи (објекат не 
додирује ни једну границу грађевинске парцеле). 

 
Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом); 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
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нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растројање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца; 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растројање од коте нивелете јавног пута до коте 
слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,0м; 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца); 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих предходних тачака. 

Кота приземља објеката одређује се у односу на 
коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута; 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте; 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута; 

 за објекте на терену у паду са нагибом који прати 
нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се 
применом одговарајућих тачака овог поглавља. 

Максимална висина рекламних стубова је 30м. 
За објекте више од 30м неопходно је прибавити 

мишљење и сагласност институција надлежних за 
безбедност ваздушног саобраћаја. 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене, као и изградња помоћних и других објеката у 
функцији комплекса. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

Површина посебних објеката: фабрички димњаци, 
ветрењаче, рекламни стубови и сл., не урачунава се при 
утврђивању индекса изграђености, односно индекса 
заузетости грађевинске парцеле. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 

улазне надстрешнице са и без стубова) не могу 
прелазити грађевинску линију више од 1,20м. 

Хоризонтална пројекција испада не може 
прелазити регулациону линију. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза не може бити мања 
од 5,0м; 

 Корисна ширина пролаза на грађевинској 
парцели, поред једне стране објекта мора бити без 
физичких препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

До објекта мора се обезбедити противпожарни пут, 
који не може бити ужи од 3,5м за једносмерну 
комуникацију, односно 6м за двосмерно кретање возила.  

 
Паркирање 
 
Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 
 за паркирање возила за сопствене потребе 

(путничких и теретних возила, као и машина), власници 
објеката привредних делатности обезбеђују простор на 
сопственој грађевинској парцели, тако да је број 
паркинг места једнак броју 50% радника из прве смене; 

 за паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и 
то једно паркинг место или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора, осим за: 
пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, 
трговину на мало – једно  ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица; 

 за паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике уређује се на грађевинској 
парцели, по критеријуму једно ПМ на 70м2 корисног 
простора. 

 за паркирање возила за објекте спорта и 
рекреације обезбедити простор на сопственој парцели, 
по критеријуму 1ПМ за путничка возила на 10 
гледалаца. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине објеката гаража које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ). 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
заузетости (ИЗ). 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским 
парцелама, већ према улици, односно регулисаној 
атмосферској канализацији. 

 
 
 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       169 
 

 

Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка подизању амбијенталних вредности простора. 
Примењене урбане форме и архитектонско обликовање 
морају бити такве да доприносе стварању хармоничне 
слике града. 

Реконструкција постојећих објеката мора бити у 
складу са условима из плана. 

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Коси кровови могу бити максималног нагиба 45°. 
 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије.  

Грађевинске парцеле намењене изградњи објеката 
привредних, комерцијалних и комуналних делатности, 
могу се ограђивати зиданом или транспарентном 
оградом максималне висине 2,2м. 

Грађевинске парцеле јавних објеката могу се 
ограђивати транспарентном оградом максималне 
висине 2,2м, која може имати парапет максималне 
висине 0,4м. 

Ограде парцела на углу не могу бити више од 0,9м 
рачунајући од коте тротоара, односно јавног пута, због 
прегледности раскрснице. Ограде морају бити 
транспарентне са максималном висином парапета 0,4м. 
Дужина ограде која је висине 0,9м одређује се 
условима за сваки конкретни случај. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти 
који представљају непосредну опасност по живот људи, 
одређује се условима за сваки конкретни случај. 

 
Одлагање отпада 
 
У оквиру локација неопходно је предвидети 

посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и 
одношење комуналног и/или индустријског отпада. 

Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 
реализовати у складу са нормативом 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта, 
тако да се обезбеди несметани приступ  возилима 
надлежног предузећа (рампе и сл.).   

Постављање контејнера вршити у складу са 
Одлуком о одржавању чистоће и подизању и 
одржавању зелених површина на подручју Општине 
Крушевац (Сл. лист. Општине Крушевац бр.7/01) 

 
 

 

 

Инжењерско геолошки услови за изградњу 
објеката 

 
У фази израде техничке документације, у 

зависности од врсте и класе објеката, израдити 
Елаборат о геотехничким условима изградње. 

 
3.3. Правила грађења по наменама  
 
Правила грађења представљају скуп урбани-

стичких услова парцелације, регулације и изградње 
који се односе на поједине намене простора, односно 
типове објеката. 

 
3.6.1. Правила грађења објеката привредних 

делатности тип ПД-01 и ПД-02 
 
Привредне делатности типа ПД-01 подразумевају: 

индустријску производњу која се може организовати у 
оквиру индустријских комплекса, као и сервисе, 
складишта, занатску производњу и сл. 

Привредне делатности типа ПД-02 подразумевају: 
мање производне јединице, занатску производњу мањег 
капацитета, сервисе, складишта, радионице и сл. 

 
Урбанистички параметри за објекте привредних 

делатности 
 

тип 
макс. 

спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

мин. 
површина 
парцеле 

(м2) 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

ПД-01 
П+2 

до 18м 
40% 1.500 30 

ПД-02 П+1 40% 800 16 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са урбанистичким 
параметрима који су 10% мањи од утврђеног 
максималног индекса заузетости, минималне површине 
парцеле и минималне ширине фронта парцеле. 

Привредне делатности могу бити организоване у 
склопу једног или више објеката на парцели. 

Максимална висина објеката је 18м, осим за 
посебне и објекте у функцији технолошког процеса.  

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%.  

 
3.6.2. Правила грађења објеката комерцијалних 

делатности тип КД-01 
 
Комерцијалне делатности типа КД-01 подразу-

мевају: трговачко-пословнe објекте, пословнe објектe, 
мотеле, коначишта, апартмане, различите услужне 
објекте, сервисe и сл., као и објекте у функцији 
саобраћаја – бензинске и гасне пумпе, гараже и сл.  
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Урбанистички параметри за објекте комерцијалних 
делатности 

 

Тип спратност 
макс. 

ИЗ (%) 

 
мин. 

површина 
парцеле 

(м2) 
 

мин. 
ширина 
парцеле 

(м) 

КД-01 до П+3 40% 1500 30 

 
На грађевинској парцели површине и ширине мање 

за 10% од минимално дефинисаних, дозвољава се 
изградња или доградња објекта са 10% мањим 
урбанистичким параметрима. 

Комерцијалне делатности могу бити организоване 
у склопу једног или више објеката на парцели. 

Минимални проценат уређених зелених и 
слободних површина износи 30%. 

 
3.6.4. Правила грађења објеката јавних 

функција  
 
Овим планом оставља се могућност изградње 

објеката из области администрације и управе. 
Тип и габарит објекта мора бити прилагођен 

условима локације. 
За изградњу објеката јавних функција и 

утврђивање величине грађевинске парцеле, поред 
урбанистичких услова одређених планом, користе се и 
критеријуми и нормативи за одређену врсту објекта. 

Садржаји објеката јавних функција могу се органи-
зовати у једном или више објеката. 

 
Урбанистички параметри за објекте јавних 

функција 
 

намена објеката 

 
макс. 

спратност 
објекта 

 

макс. ИЗ 
(%) 

јавне функције П+5 50% 

 
3.6.5. Правила грађења објеката спорта и 

рекреације 
 
Садржаји спорта и рекреације могу бити 

организовани у објектима затвореног или отвореног 
типа и намењени су корисницима различитих 
категорија. 

 
Тип СР-02 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

затвореним објектима, намењеним мањем броју 
корисника различитих категорија и ту спадају спортске 
сале без трибина са теренима за различите врсте 
спортова. 

 

Урбанистички параметри за објекте спорта и 
рекреације 

 

Тип објекта 
макс. 

спратност 
објекта 

макс. ИЗ 
(%) 

СР-02 П 40 
 
Тип СР-03 
 
Садржаји спорта и рекреације остварују се у 

отвореним објектима, намењеним различитим 
категоријама корисника и ту спадају различите врсте 
спортских терена и спортско-рекреативних садржаја.  

Уз објекте овог типа, дозвољава се изградња 
објеката пратећих садржаја (свлачионице, остава за 
реквизите, санитарни чвор и сл.) спратности П. 

Максимални индекс заузетости је 10%. 
 
3.6.5. Правила грађења занатских радионица 
 
На потезу  између заштитне зоне водотока и 

саобраћајнице О6-О7, као допунски садржај постојећем 
Бизнис инкубатору у непосредној близини, планира се 
изградња објеката намењених занатским радионицама. 

Објекти се могу градити као двојни, у прекинутом 
или непрекинутом низу. 

Максимална дозвољена спратност објеката је П+Пк. 
Максимални индекс изграђености 100%. 
Паркинг (10п.м.) који је изграђен на истом потезу 

задовољава минимално потребан број паркинг места у 
односу на планирану површину за изградњу. 

 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Изградња у складу са одредбама плана  
 
Планска решења реализоваће се изградњом нових, 

као и радовима на одржавању, реконструкцији, 
доградњи, санацији и адаптацији постојећих објеката, 
искључиво у складу са правилима уређења и правилима 
грађења дефинисаним планом. 

Изузетно, постојећи објекти који се налазе између 
регулационе и грађевинске линије задржавају се у 
постојећем габариту и волумену, уз могућност 
извођења радова на одржавању, санацији и адаптацији.  

Спровођење плана врши се применом правила 
уређења и правила грађења дефинисаних овим планом. 

Примена Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу (СЛ.ГЛ.РС. 
бр.22/2015) је једино могућа за параметре који нису 
планом одређени. 

 
 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
5.1. Урбанистички планови и урбанистички 

документи који остају у примени 
 
Након доношења овог плана, остају на снази сви 

урбанистички пројекти донети до ступању на снагу 
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Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003), осим у делу регулационе линије и то:  

 УП за изградњу производног предузећа „Miltrade“ 
у Крушевцу, (Сл. лист општине Крушевац бр.5/03); 

 УП „Металопластика“, (Сл. лист општине 
Крушевац бр.07/03); 

Након доношења овог плана, примењиваће се и 
урбанистички пројекти донети после ступања на снагу 
Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 
47/2003) до ступања на снагу овог плана. 

 
5.2.  Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Усвајањем овог плана, ставља се ван снаге део ПГР 

„Север“ предвиђен за директну примену и то део 
урбанистичке подцелине 6.1.4. обухваћен границом 
овог плана. 

 
5.3. Ступање на снагу плана 
 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном листу града Крушевца'' 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 

                     
СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 
I бр. 350-313/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 
 

196 
На основу члана 35. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 
54/13 - Решење УС и 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 
145/14), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС", бр.129/07) и члана 19 Статута Града 
Крушевца („Сл. лист града Крушевац“, бр. 8/08, 5/11 и 
8/15),  

Скупштина Града Крушевца на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је 

 
ИЗМЕНА ПЛАНА 

 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ТРГ КОСТУРНИЦА – СЕВЕР“ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПЛАНА 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана 
 
Правни основ за израду Плана детаљне регулације: 
 Закон о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 
- Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Решење УС и 
98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14); 

 Правилник о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената („Службени гласник РС“, 
бр.64/15); 

 Одлука о измени Плана детаљне регулације Трг 
Костурница Север, бр. 350-188/2017 од 27.03.2017.г. 
(„Службени лист града Крушевца“, бр. 3/17).  

 
Плански основ за израду Плана детаљне 

регулације:  
 План генералне регулације Центар („Сл. лист 

града Крушевца“, бр. 14/16“) 
 
1.2. Обавезе, услови и смернице из плана вишег 

реда и других докумената значајних за израду плана  
 
План генералне регулације Центар (Сл. лист 

града Крушевца бр. 14/16) 
 
„2. Правила уређења, 2.1. Подела на 

карактеристичне зоне и целине, планирана намена 
површина и објеката и могућих компатибилних 
намена, са билансом површина, 2.1.1. Централна 
градска зона 

 
ПДР „ТРГ КОСТУРНИЦА СЕВЕР“ 
 
Зона обухвата део целине 1.1 – урбанистичку 

потцелину 1.1.8 и део целине 1.2 – урбанистичку 
потцелину 1.2.3 површине око 6ха. Ограничена је 
улицама Видовданском, Душановом, Поручника 
Божидара, Доситејевом, слепим краком улице 12. 
пешадијски пук, до улице Видовданске.  

 
2.1.1.1. Урбанистичка целина 1.1 
 
Површине око 30,12 ха обухвата централни 

градски простор чију средишњу нит чини улица 
Видовданска и Доситејева. У овој целини планира се 
као претежна намена: 

 Преовлађујућа намена: вишепородично 
становање ВС-01, ВС-02, ВС-03, ВС-04, ВС-05, 
реализоване целине вишепородичног становања, 
комерцијалне делатности КД-02 

 Допунска намена: јавне функције - управа и 
администрација, култура, верски објекат и др., 
комерцијалне делатности КД-01, КД-02, КД-041, 
породично становање ПС-01, 

 Пратећа намена: комуналне делатности – 
пијаца, уређене зелене површине, тргови и скверови 

 
2.1.1.2. Урбанистичка целина 1.2 
 
Површине око 22,40 ха обухвата простор 

ограничен улицама Балканском, Душановом, 
Поручника Божидара, и завршава границом централне 
урбанистичке целине 1.1. до улице Балканске. У овој 
целини планира се као претежна намена: 

 Преовлађујућа намена: породично становање 
ПС-01, ПС-02, вишепородично становање ВС-02,  

 Допунска намена: реализоване целине 
вишепородичног становања, комерцијалне делатности 
КД-02, 

 Пратећа намена: јавне функције: школство 
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2.2.3. Услови за уређење инфраструктуре, 2.2.3.1. 
Саобраћајна инфраструктура и нивелација, Техничке 
карактеристике саобраћајница 

 
За саобраћајнице које се налазе у деловима ПГР-а 

за која је предвиђена даља разрада Плановима детаљне 
регулације, важе следеће техничке карактеристике: 

 Примарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Секундарне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 6,0м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Терцијалне саобраћајнице за двосмерни 
саобраћај – ширина коловоза мин 5,5м, са обостраним 
тротоарима ширине по 1,5м; 

 Једносмерне саобраћајнице - ширина коловоза 
мин 3,5м, са обостраним тротоарима ширине по 1,5м. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са приступним 
саобраћајницама варирају од 6,0м до 12,0м, у 
зависности од ранга приступне саобраћајнице. 

 
2.2.4. Услови за уређење зеленила, Зеленило јавног 

коришћења 
 
В) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

 
За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
 Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоред 
уличних инсталација. 

 На градским улицама не смеју се користити 
стабла која имају коренов систем који оштећује застор, 
као и врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте 
које имају отровне делове или изазивају алергије. 

 Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

 Вертикално зеленило се може садити на 
фасадама или канделабрима и сл. 

 На кружном току се може организовати 
зеленило са одговарајућим мобилијаром, уколико не 
угрожава безбедност саобраћаја  

 
Г) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило између стамбених објеката, предбаште 
и мање зелене површине парковског карактера. 
Зеленило стамбених зона је допуњено и зеленилом које 
спада у категорију ограниченог коришћења али својим 

положајем доприноси побољшању односа зеленила и 
изграђеног простора. 

 
Д) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, 
урбани џепови и сл. Ове површине су често запуштене 
али се реконструкцијом и ревитализацијом могу 
уредити тако да се користе за краткотрајни одмор, игру 
деце, боравак на отвореном и сл. зависно од положаја и 
величине. 

 
3. Правила грађења, 3.1. Зоне за које се обавезно 

доноси план детаљне регулације, 3.1.1. Централна 
градска зона 

 
„Планом генералне регулације одређене су зоне за 

које је обавезна израда Планова детаљне регулације. 
Планом генералне регулације дефинисани су у 

делу 3.4. Општи урбанистички услови за парцелацију, 
регулацију и изградњу који се користе као опште 
смернице за израду планова детаљне регулације, као и 
3.6. Урбанистички услови парцелације, регулације и 
изградње као смернице за израду планова детаљне 
регулације. 

 
ПДР „ТРГ КОСТУРНИЦА СЕВЕР“ 
 
3.6.17. Урбанистичка подцелина 1.1.8 
 
3.6.17.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање ВС-02, ВС-03, ВС-04 
 
Урб. подцелина 1.1.8 - Урбанистички параметри ВС 
 

тип 
Спрат-

ност 
тип објекта 

макс. 
ИЗ  
(%) 

мин. 
П 

парц. 
(м2) 

мин. 
ширина 
фронта 

парц. (м) 

ВС-02 до П+3 

 
Слободно- 

стојећи 
50 

600 20 

непрекинути  
низ 

600 15 

Прекинути 
низ 

600 15 

ВС-03 до П+4 

 
Слободно- 

стојећи 
50 

750 

20 непрекинути  
низ 

600 

прекинути  
низ 

600 

ВС-04 
од П+5 
до П+6 

 
Слободно-

стојећи 
40 

1.500 

25 
Непрекинут 

Низ 
 

1.000 
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Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 
мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов обезбеђивања довољног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места 
за контејнере, минимума слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених површина 
биће одређен даљом планском разрадом, у зависности од 
типа објекта, начина решења паркирања и локације. 

 
3.6.17.2. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 
Подразумева комерцијалне делатности (трговину, 

угоститељство, објекте у функцији туризма, пословање 
и сл.) у функцији допунске намене у оквиру становања, 
еколошки и функционално примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели користе се 
урбанистички параметри дефинисани за тип ВС-02. 

 
Допунска намена: вишепородично становање у 

реализованим целинама 
 
Намена вишепородичног становања већих густина 

се односи на реализоване објекте већих спратности у 
оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим цели-
нама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина неопхо-
дних за организацију живота станара ових објеката и др. 

 
3.6.18. Урбанистичка подцелина 1.2.3 
 
3.6.18.1. Преовлађујућа намена: вишепородично 

становање ВС-01, ВС-02 
 
 
 

Урб. подцелина 1.2.3 – Урбанистички параметри 
ВС 

 

тип 
Спрат- 

ност 
тип објекта 

макс. 

ИЗ (%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширин

а 

фронта 

парц. 

(м) 

ВС-01 до П+2 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 450 12 

прекинути низ 500 15 

ВС-02 до П+3 

слободностојећи 

50 

600 20 

непрекинути низ 600 15 

прекинути низ 600 15 

 
Изузетно, ширина фронта парцеле може бити и 

мања од утврђених за 10%, ако је то затечено 
катастарско стање, а испуњен је параметар који се 
односи на минималну површину парцеле. 

За све типове објеката, морају бити задовољени 
услов обезбеђивања довољног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места 
за контејнере, минимума слободних површина 
неопходних за организацију живота станара ових 
објеката и др. 

За вишепородично становање користити услове 
дате у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички 
услови за парцелацију, регулацију и изградњу, Општи 
услови изградње.  

Урбанистички параметри за угаоне парцеле и за 
тампонирање парцела у наслеђеном урбаном ткиву 
биће одређени у даљој урбанистичкој разради. 

Минимални проценат уређених и зелених 
површина биће одређен даљом планском разрадом, у 
зависности од типа објекта, начина решења паркирања 
и локације. 

 
3.6.18.2. Преовлађујућа намена: породично 

становање ПС-01, ПС-02 
 
Урб. подцелина 1.2.3 - Урбанистички параметри ПС 
 

тип 
Спрат- 

ност 

тип 

објекта 

макс. 

ИЗ  

(%) 

мин. 

П парц. 

(м2) 

мин. 

ширина 

фронта 

парц. 

(м) 

ПС-01 

ПС-02 

 П+1+Пк 

П+2 

Слободно- 

стојећи 50 
300 12 

двојни 500 (2х250) 20 (2х10) 

 
Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 

породичног стамбеног слободностојећег објекта може 
бити минимално 250м2, уколико је то катастарски 
затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише 2 стамбене 
јединице и минимална ширина фронта парцеле 10м. 

Изузетно, грађевинска парцела за изградњу 
породичног стамбеног двојног објекта може бити 
минимално 400м2 (2х200м2), уколико је то катастарски 
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затечено стање. Дозвољени урбанистички параметри 
су: индекс заузетости 40%, са највише укупно 2 
стамбене јединице и минимална ширина фронта 
парцеле 16м (2х8м). 

За породично становање користити услове дате у 
поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

Остали део парцеле чине уређене слободне 
површине и зеленило. 

 
3.6.18.3. Допунска намена: комерцијалне 

делатности КД-02 
 
У оквиру становања, могу бити заступљене и друге 

компатибилне намене из области комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге, објекти у 
функцији туризма и сл.), еколошки и функционално 
примерене зони становања. 

За комерцијалне делатности користити услове дате 
у поглављу плана 3.4. Општи урбанистички услови за 
парцелацију, регулацију и изградњу, Општи услови 
изградње.  

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони 
вишепородичног становања, користе се урбанистички 
параметри дефинисани за тип ВС-02. 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности на посебној парцели, у зони породичног 
становања, користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ПС-02. 

 
3.6.18.4. Допунска намена: вишепородично становање 

у реализованим целинама 
 
Намена вишепородичног становања већих густина 

се односи на реализоване објекте већих спратности у 
оквиру ове зоне. 

Постојећи урбанистички параметри у овим 
целинама се задржавају. 

У оквиру објеката вишепородичног становања, 
могу бити заступљене и друге компатибилне намене из 
области јавних функција или комерцијалних 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања.  

Слободне површине унутар ових целина је могуће 
даље уређивати кроз обезбеђивање потребног броја 
гаражних и паркинг места, приступних саобраћајница, 
стаза, места за контејнере, слободних површина 
неопходних за организацију живота. 

  
1.3. Опис обухвата плана са пописом 

катастарских парцела 
 
Граница комплекса обухваћеног ПДР-ом "Трг 

Костурница-Север" (у даљем тексту граница) почиње у 
северозападном делу комплекса обухваћеног ПДР од 
раскрснице улица Видовданске (к.п. бр. 2335/1) и 12. 
Пешадијски Пук тј. северне границе к.п. бр. 1772 и у 
смеру казаљке на сату иде према истоку пресецајући 
к.п. бр. 1772, 1771, 1770/1, 1770/2, 1765, 1763/1, 1763/2, 
1761 и 1762 пратећи линије објекта који остају у 

комплексу до раскрснице улица Видовданске и 
Бирчанинове (к.п.бр. 2339).  

Граница наставља у истом правцу обухватајући 
к.п. бр. 1760 и 2339 (ул. Бирчанинова) и даље 
пресецајући Трг к.п. бр. 2335/1 (ул. Видовданска) 
долази до северне границе к.п. бр. 2048 и 2049  и 
поклапајући се са истим долази до раскрснице улица 
Видовданске и Душанове (к.п. бр. 2338/1). На том 
месту граница се ломи према југу обухватајући к.п. бр. 
2049 и пресецајући к.п. бр. 2052/1 и 2068, а затим 
источном границом к.п. бр. 2072/1 и 2073/1 долази до 
раскрснице улица Душанове (к.п. бр. 2338/1) и 
Поручника Божидара (к.п. бр. 2340).  

Од те раскрснице граница се ломи према 
југозападу обухватајући к.п. бр. 2073/1 и пресецајући 
к.п. бр. 2071/1 и 2070 долази до раскрснице улица 
Поручника Божидара и Бирчанинове.  

Граница наставља у истом правцу пресецајући к.п. 
бр. 2339 (ул. Бирчанинова), 1736/2 и 2340 (ул. 
Поручника Божидара) до раскрснице улица Поручника 
Божидара и 12. Пешадијски пут - поток (к.п. бр. 2333). 
Граница комплекса наставља у истом правцу 
пресецајући к.п. бр. 1731/2 и 2340 (ул. Поручника 
Божидара) до раскрснице улица Поручника Божидара и 
Трг Костурница (к.п. бр. 2343/1). На том месту граница 
се ломи према северозападу и северу линијом будућег 
тротоара пресеца сл. к.п. бр.: 1731/3, 2343/1 (ул. Трг 
Костурница), 1706/2, 1705, 1703/2 и 1701 до аутобуског 
стајалишта , где скреће према североистоку 
пресецајући 1701, 1699, 2333 (ул. 12. Пешадијски пук - 
поток) и 1772 паралелно са изведеном саобраћајницом 
до места одакле је и почела. 

ПДР Трг Костурница – Север обухвата делове КО 
Крушевац. 

Површина обухвата плана је око 5ха 46а 95м2. 
 
1.4. Опис постојећег стања 
 
Подручје у обухвату Плана захвата део зоне ужег 

градског језгра и самог градског центра који има 
карактер линијског и развијен је у правцу северозапад - 
југоисток.  

 
1.4.1. Положај и природне карактеристике подручја 
 
Геоморфолошке и геолошке карактеристике 
 
Kрушевац се налази у депресији западноморавског 

тектонског рова, где су палеoзојске стене покривене 
терцијарним језерским седиментима у оквиру којих су 
развијене простране алувијалне равни Западне Мораве 
и Расине. Основно обележје рељефа на подручју плана, 
одређено је положајем између брда Багдала са запада и 
реке Расине на истоку. Најизраженији геоморфолошки 
облик у оквиру граница плана јесте пространа терасна 
раван на којој су изграђени централни делови града, на 
основу урбане матрице успостављене првим 
регулационим планом (1834. године).      

Дејство егзогених сила и савремени процеси у 
развоју рељефа алувијалне равни З.Мораве и Расине 
условиле су, стварање две језерске терасе: више са 
асполутном висином 220-250м и ниже, чија је висина 
140-220м. Речне терасе су формиране на нижим 
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деловима долине Западне Мораве и Расине, настале 
таложењем - акумулацијом наноса, а подручје плана 
обухвата део више речне терасе, која је уједно и 
најраспрострањенија, формирана од Западне Мораве до 
подножја Багдале, са захватањем долине Расине. 
Урбано подручје Крушевца, а посебно централни део, 
формиран је на најстаријој моравској тераси која је у 
геолошком погледу најстабилнија.  

Виша равничарска зона налази се на апсолутној 
надморској висини од 150-200м, а у оквирима граница 
плана просечна надморска висина је око 160м, са 
благим нагибом према току Расине, односно према 
североистоку.   

Положај у пространој крушевачкој котлини, 
условљава да је највећи део површина неекспониран, 
па су природни услови у односу на експонираност 
терена веома повољни. Такође, нагиб терена на 
подручју плана креће се до 3%, тако да су ово повољни 
или оптимално повољни терени.  

Геолошке карактеристике терна дефинишу речне и 
језерске терасе и састоје се од речних наноса, у 
неогеним седиментима, изграђене су од шљункова и 
пескова, суглина и глина повремено (алувијум), који 
пружају различите погодности за изградњу. Терасе су 
сачињене од шљункова дебелих 2-4м и лесоликих 
супескова и суглина дебљине до 8м. 

Педолошки састав земљишта на подручју плана 
чине следећи типови: илимеризовано или лесивирано 
земљиште (лувисол) на старим речним терасама и 
сувљим и оцедним теренима и колувијално еутрично 
смеђе земљиште (колувијум).  

Грађевинско подручје Крушевца и приградских 
насеља претежно је развијано на земљишту треће 
бонитетне класе.  

На основу досадашњих хидрогеолошких 
истраживања на подручју плана су терени са повољним 
условима за градњу и обухватају терене где је ниво 
подземних вода виши од 10м. 

Терен, односно земљиште обухваћено Планом је 
релативно равно са благим падом према истоку и 
североистоку. Изражен нагиб земљишта је у зони 
Кошијског потока – до 5%. Надморска висина креће се 
од коте 161м  до коте 157м.  

Доминатни ветрови се јављају из правца исток-
југоисток, северозапад и југ. 

 
Опште климатске карактеристике 
 
Просечна годишња температура ваздуха износи 

10,80С, најхладнији месец је јануар са средњом 
температуром од -0,8°С, а најтоплији јули са 20,7°С. 
Годишња амплитуда температуре износи 21,6°С, што 
килими Крушевца даје обележје умерено 
континенталног типа, са израженим годишњим добима.  

Годишње количине падавина су релативно мале 
(647,5мм), тако да је на овом простору заступљен 
континентални плувиометријски режим. Њихов 
распоред је повољан, јер се највише падавина излучи у 
пролећним и летњим месецима у вегетационом 
периоду. Падавине у облику снега јављају се од 
октобра до априла, а средњи број мразних дана је 92,3 
годишње.   

Најчешће заступљен је јужни ветар са 76%0 

релативне честине, а најмању учесталост има 
југозападни ветар са 8%0 релативне учесталости, ипак у 
току године највећу релативну честину имају тишине 
(С) са 481%0.  

Просечна годишња сума осунчавања, изражена у 
часовима сијања Сунца је 1826,7 сати, а просечно 
месечно трајање сијања Сунца је највеће у јулу и 
августу - 269 сати.  

Општа процена погодноси терена и природних 
карактеристика је да подручје плана, спада у категорију 
повољних и условно повољних терена.   

 
Сеизмичке карактеристике  
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје Крушевца у целини 
припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности (алувијални 
терени, због свог састава и нивоа подземних вода). У 
односу на максимални очекивани интензитет 
земљотреса, заштита подразумева обавезну примену 
техничких прописа за изградњу на сеизмичким 
подручјима. 

Приликом пројектовања, изградње или рекон-
струкције објеката високоградње, као и  
инфраструктурних система, обавезно је поштовање 
степена сеизмичности и примена одговарајућих 
техничких прописа на основу Правилника о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима.  

 
Хидролошке карактеристике 
 
Обухват плана припада сливу Кошијског потока. 

Хидролошка карактеристика тла је мале 
пропустљивости па се површинска вода која понире 
задржава врло близу површине терена. Испод овог 
површинског слоја на дубини од 3.5 до 4.0м (у 
непосредној близини Кошијског потока) нађен је 
шљунковити колектор подземне воде. 

 
1.4.2. Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са обухватом 

плана. 
 
1.4.3. Начин коришћења простора 
 
Део централне градске зоне који је у обухвату овог 

Плана карактерише становање високих и средњих 
густина и објекти комерцијалних делатности. Овај део 
урбанистички представља крај линијског центра и 
наслања се на Трг Костурница. 

Један део објеката вишепородичног становања 
различитих спратности и пословним објектима је 
реализован на основу ранијих урбанистичких планова. 
Објекат у изградњи је остатак неспроведеног концепта 
изградње из 80-их година прошлог века. Део 
изграђених објеката вишепородичног становања у 
централном делу блока су новијег датума. Дуж улице 
Поручника Божидара су објекти породичног становања, 
трговине и пословања нижег бонитета.  
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У наставку, крећући се улицом Видовданском 
реализовани су објекти вишепородичног становања 
који датирају из 70-их и 80-их година прошлог века. 
Постојеће слободне површине унутар блока, иза 
објеката вишепородичног становања се користе за 
паркирање у партеру или у оквиру гаража, које је 
неплански организовано. 

Уз улицу 12. Пешадијски пук реализована су два 
објекта вишепородичног становања, у осталом делу су 
изграђени објекти породичног становања различитог 
бонитета. Уз улицу 12. пешадијски пук изграђени су 
слободностојећи објекти породичног становања бољег 
квалитета, док су објекти у улици Бирчаниновој 
различитог бонитета. Објекти уз улицу Поручника 
Божидара су јако лошег бонитета. 

Од значајнијих објеката комуналних делатности у 
подручју у обухвату плана налази се објекат  
трафостанице ТС 35KV, која заузима део блока ка 
улици 12. Пешадијски пук. 

 
Постојеће површине јавне намене 
 
Јавне површине у оквиру подручја обухваћеног 

Планом су постојеће саобраћајнице, док објеката јавне 
намене нема. 

 
Приказ површина постојећих намена у оквиру 

грађевинског земљишта 
 

Намена  
површина 

Повр- 
шина 
(м2) 

Површина 
под  

објектима 
(м2) 

Из 
(%) 

Заступ- 
љеност  
намене 

(%) 

Вишепородично 
становање 30.105 15.375 50 20 
Породично становање 64.450 31.250 48 44 
Комерцијалне 
делатности 11.150 7.000 63 8 
Комуналне делатности 9.700 5.450 56 7 
Уређење зелене 
површине  
Тргови и скверови  
Саобраћајнице 

 
100 

4.800 

 
100 

- 

 
- 
- 

 
0 
3 

Укупно: 54.695 59.175 - 100,00 

 
 
1.4.5. Трасе, коридори и капацитети 

инфраструктуре 
 
1.4.5.1. Саобраћајнице и саобраћајне површине 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

улице Видовданске, делом улице Душанове, делом 
улице Поручника Божидара, Тргом Костурница и 
слепим краком улице Доситејеве. 

Генералним планом улица Видовданска, улица 
Душанова и Трг костурница су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже, док су улице 
Бирчанинова, Поручника Божидара и  XII пешадијски 
пук део секундарне саобраћајне мреже. 

Све наведенe примарне улице предстаљају ободне 
саобраћајнице за посматрани простор, којима се одвија 
транзитни саобраћај, а такође служе и за непосредан 
приступ до парцела корисника. 

Све улице у обухвату Плана су са савременим 
коловозним застором. Кретање возила јавног градског 
превоза одвија се свим примарним саобраћајницама. 

Бициклистички саобраћај се одвија уз интегрално 
кретање са моторним саобраћајем. За кретање  пешака 
делимично су изграђене посебне површине (тротоари, 
пешачке стазе и сл.). 

На радијусима укрштања саобраћајница су 
делимично изграђене посебне рампе за повезивање 
тротоара коловоза, па је отежано кретање особа са 
посебним потребама. 

Паркирање и гаражирање возила врши се на 
парцелама корисника, док је у улицама Видовданској, 
Бирчаниновој и Поручника Божидара заступљено 
паркирање на коловозу што је регулисано Решењем 
надлежног органа градске управе. 

 
Нивелација 
 
Постојеће нивелационо решење условљено је пре 

свега конфигурацијом терена, положајем објеката и 
постојећег каналисаног Кошијског потока. 

Изграђене и недавно реконструисане 
саобраћајнице као и инфраструктура у оквиру истих 
(пре свега за одвођење атмосферске воде) условиле су 
коте подова приземља и тротоара контактних објеката 
и осталих садржаја. 

Изражена денивелација између платоа Трга 
Kостурнице и улице XII пешадијски пук условљава и 
истовремено омогућава да објекти који су на парцелама 
које излазе на обе саобраћајнице могу имати улазе у 
објекте са различитих етажа. 

 
1.4.5.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
Примарна водоводна мрежа у постојећим улицама 

које чине границу предметног Плана детаљне 
регулације, као и у саобраћајницама унутар граница 
плана je изграђена. 

Распоред водова по улицама је следећи: 
 у улици Доситејевој ВПЛ Ø 200 mm  
 у улици Поручника Божидара ВПЛ Ø 80 mm  
 у улици Видовданској ВА Ø 200 mm 
 у улици Душановој, скицирана водоводна 

мрежа 
 у улици Бирчаниновој ВА цеви Ø 80 mm у 

улици 12.Пешадијски пук ТПЕ цеви Ø 110 mm и ВПЛ 
Ø 100 mm 

Развод водова по улицама дат је у графичком 
прилогу и Претходним условима издатих од стране 
ЈКП Водовод Крушевац. 

Мрежа има довољно капацитета за напајање 
новопланираних објеката, али је према условима 
водовода потребно извршити реконструкцију водовод-
не мреже од АЦЦ цеви у улицама Видовданској и 
Бирчаниновој. 

У осталим саобраћајницама није изграђена секун-
дарна водоводна мрежа. 

Водоводна мрежа дата је у графичком прилогу Р 
1:500. 
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Мрежа канализације отпадних вода 
 
На простору плана постоји изведена мрежа 

канализације отпадних вода у свим постојећим 
саобраћајницама. Димензије канализационе мреже су Ø 
200мм, а улици 12.Пешадијски  пук је изграђен део 
примарног Кошијског колектора градске канализа-
ционе мреже, димензија Ø 600мм. 

Канализациона мрежа у добром је стању и у 
потпуности испуњава садашње и будуће потребе. 

Трасе и смерови падова дати су на графичком 
прилогу. 

 
Мрежа атмосферске канализације  
 
На простору плана пролази траса регулисаног 

Кошијског потока, потковичасти профил у улици 
12.Пешадијски  пук. 

У свим саобраћајницама је изграђена мрежа 
атмосферске канализације, сем у Бирчаниновој улици.  

Изведене деонице атмосферске канализације 
функционишу, али је потребно чишћење делимично 
запушених сливника. 

Трасе атмосферске канализације дате су на 
графичком прилогу. 

 
1.4.5.3. Електроенергетика 
 
У границама предметног плана постоји TS 35/10kV 

“ЦЕНТАР” снаге 8 + 12 МVA.  Постојећи потрошачи, 
који се налазе унутар предметног Плана, напајају се 
електричном енергијом из следећих TS 10/0,4kV: TS 
10/0,4kV “Нова Црква 2” снаге 2x630 kVA , TS 
10/0,4kV “Неимар” снаге 2x1000 kVA,  TS 10/0,4kV 
“Војна 1” снаге 1x630 kVA i TS 10/0,4kV “Трг 
Расинских партизана” снаге 1x630 kVA. 

Постојећа НН мрежа у границама Плана изведена 
је кабловским и ваздушним водовима 1kV.  

Кабловски водови 10 kV, кабловски водови 1 kV и 
ваздушни водови 1 kV су приказани у оној мери у којој 
се предметна мрежа налази уцртана на овереној 
катастарској подлози са подземним инсталацијама 
надлежне Службе за катастар и непокретности у 
графичком прилогу. 

 
1.4.5.4. Телекомуникације 
 
У границама предметног плана постоји TК мрежа 

која је приказана у оној мери у којој се предметна 
мрежа налази уцртана на овереној катастарској подлози 
са подземним инсталацијама надлежне Службе за 
катастар и непокретности у графичком прилогу. 

 
1.4.5.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
На подручју обухваћеном предметним Планом 

детаљне регулације ЈКП „Градска топлана“ Крушевац 
поседује инсталације градског топлификационог 
система које су у функцији. 

Инсталације су положене у земљи у коловозу, 
тротоару и зеленим површинама на дубини од 

приближно 0,5 до 1,8м и у ширини 0,6 до 2м. Положај 
трасе постојећих инсталација градског топлифи-
кационог система дат је у графичком прилогу. 

 
Гасификација 
 
Од инсталација градског гасовода на подручју 

обухваћеном предметним Планом детаљне регулације 
постоји инсталација дистрибутивног гасовода ниског 
притиска од полиуретанских цеви. Гасовод је притиска 
до 4бара и у функцији. Положај трасе постојећих 
гасних инсталација дат је у графичком прилогу. 

 
1.4.6. Зеленило 
 
У оквиру ПДР Костурница – север зелене 

површине су заступљене у врло малом проценту и то у 
виду мањег сквера у Видовданској улици, зелене траке-
баштице у Доситејевој улици, линеарног зеленила – 
дрвореда у Бирчаниновој улици и уређеног зеленила 
вишепородичног и породичног становања.  

Зеленило је пре свега декоративно, са већом 
заступљеношћу декоративних форми ниских лишћара и 
четинара и цветних врста. Високи лишћари су 
заступљени у дрвореду.  

Зеленило у стамбеним зонама је заступљено 
углавном у окућницама индивидуалних стамбених 
објеката. 

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
2.1. Подела на карактеристичне зоне и целине, 

планирана намена површина и објеката и могућих 
компатибилних намена, са билансом површина 

 
Концепцију уређења простора обухваћеног Планом 

су одредили и усмерили сви предходно постављени 
циљеви уређења дати у плану вишег реда који 
представљају плански основ за израду овог Плана.  

Подела подручја плана је проистекла из планова 
вишег реда, а у оквиру преузетих урбанистичких 
потцелина опредељене су урбанистичке зоне, а према 
изграђености простора и његовим функционалним 
разликама које карактеришу различите намене 
површина. 

Подручје у обухвату плана је простор који се 
ослања на Трг Костурница који га тангира. Ова зона је 
још увек просторно незаокружена у пужа могућности 
за развој намена које карактеришу централну градску 
зону, што се овде односи на вишепородично становање  
већег стандарда и комерцијалне делатности у мери коју 
диктира потреба града за таквом наменом. 
Вишепородично становање постаје доминантна намена 
на овом простору које се развија у односу на 
карактеристике катастарских парцела, реализоване 
објекте, капацитете и ширину регулација саобра-
ћајница. Усмеравање трансформације породичног 
становања у вишепородично, треба да као резултат да 
урбанистички јасно формирану слику града која за ову 
намену подразумева објекте, паркирање, слободне 
површине, зелене површине и др. 
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2.1.1. Урбанистичка потцелина 1.1.6 
 
Урбанистичка потцелина 1.1.8 је део централне 

градске зоне која је овим планом подељена на следеће 
урбанистичке зоне: 

 
2.1.1.1 Урбанистичка зона А1: реализована 

целина вишепородичног становања  
 
У урбанистичкој зони А1, површине 4.850м2 планира 

се могућа изградња две етаже над постојећим објектом 
комерцијалних делатности према улици Доситејевој. 
Постојећи објекти вишепородичног становања се 
задржавају у изведеним спратностима. У унутрашњости 
ове зоне, према улици 12. пешадијски пук, планира се 
отворени паркинг простор који је јавна површина, док ће 
се део паркинг простора користити за паркирање 
моторних возила станара објеката у овој зони. 

 

Намена површина 

Повр-

шина  

(м2) 

Вишепородично становање 
(реализовано) 

Комерцијалне делатности са 
становањем 

3.150 

Јавни паркинг простор 1.200 

Пешачке комуникације, слободне и 
зелене површине 

500 

Укупно 4.850 

 

2.1.1.2. Урбанистичка зона А2: вишепородично 
становање типа ВС-03 и ВС-05 

 
У урбанистичкој зони А2, површине 5.513м2 

планира се изградња објеката вишепородичног 
становања.  

У овој урбанистичкој зони налази се објекат 
изграђен 90-их година прошлог века који је био 
намењен комерцијалним делатностима. План оставља 
могућност задржавања постојећег објекта у изведеним 
габаритима са могућношћу надградње две етаже 
пословне или стамбене намене. Такође овим планом је 
омогућено је да се објекат уклони и планира се 
изградња објеката вишепородичног становања са 
комерцијалним делатностима у непрекинутом низу, 
типа ВС-03 уз улицу Доситејеву, одн. Трг Костурница, 
што подржава започету реализацију објеката таквог 
типа по претходном Плану детаљне регулације. 
Планира се изградња објеката где последња етажа има 
форму повученог спрата, а објекти тако поставити да се 
у унутрашњости блока могу формирати слободне и 
зелене површине.  

Обзиром на висинску разлику у овој зони и 
започетој реализацији објеката према претходном 
Плану, према улици 12. пешадијски пук планирани су 
слободностојећи објекти вишепородичног становања, 
типа ВС-05.  

Паркирање је могуће организовати у подземним 
етажама у оквиру ове урбанистичке зоне. 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање  5.513 

Укупно 5.513 

 
2.1.1.3. Урбанистичка зона А3: реализована 

целина вишепородичног становања  
 
У урбанистичкој зони А3, површине 5.334м2, 

реализовани су објекти вишепородичног становања у 
првој деценији 21 века. Објекти су изграђени као 
слободностојећи, различитих спратности и габарита. 
Паркирање је реализовано делом у подземном 
гаражама, делом у партеру. Објекти се задржавају у 
постојећој хоризонталној и вертикалној регулацији.  

Планом се дефинише регулациона линија према 
улицама: Доситејевој и 12. пешадијски пук, и одвајају 
површине јавне намене од површина намењених 
осталим наменама.  

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање 
(реализовано) 

5.334 

Укупно 5.334 

 
2.1.1.4. Урбанистичка зона А4: вишепородичнo 

становање ВС-03 
 
У урбанистичкој зони A4, површине 2.151м2 

планира се изградња објеката вишепородичног 
становања у непрекинутом низу. Обзиром на укупан 
капацитет ове зоне и могућности трансформације 
породичног становања у вишепородично, карактери-
стике катастарских парцела и услове за формирање 
грађевинских парцела за намену вишепородичног 
становања планирана спратност објеката је П+4. 
Планира се изградња објеката где последња етажа има 
форму повученог спрата. 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање 2.151 

Укупно 2.151 

 

2.1.2. Урбанистичка потцелина 1.2.3 
 
Урбанистичка потцелина 1.2.3 је део централне 

градске зоне која је овим планом подељена на следеће 
урбанистичке зоне: 

 
2.1.2.1 Урбанистичка зона Б1: реализована 

целина вишепородичног становања 
 
У урбанистичкој зони Б1, површине 3.828м2 

задржавају се постојећи објекти вишепородичног 
становања. Објекти у приземљу, према улици 
Видовданској, садрже комерцијалне делатности. 

Објекат у низу према улици Видовданској могуће 
је надградити једном етажом. У унутрашњости ове 
зоне, према улици 12. пешадијски пук, планира се 
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отворени паркинг простор који је јавна површина, док 
ће се део паркинг простора користити за паркирање 
моторних возила станара објеката у овој зони. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично 

становање (реализовано) 
1.505 

Јавни паркинг простор 1.359 

Комуналне делатности 21 

Саобраћајне површине 943 

Укупно 3.828 

 

 
2.1.2.2. Урбанистичка зона Б2: породично 

становање ПС-02  
 

У урбанистичкој зони Б2, површине 4.575м2, 
задржава се намена породичног становања. Могућа 
спратност објекта је П+2. У оквиру ове зоне је и 
значајнији објекат комуналне делатности – трафоста-
ница TS 35/10kV „ЦЕНТАР“.  

Као компатибилна намена у овој зони осим 
комерцијалне намене, могуће је и увођење вишепо-
родичног становања типа ВС-01, што у складу са 
Законом захтева израду урбанистичког пројекта. 

 

Намена површина 
Површина  

(м2) 

Породично становање ПС-02 3.680 

Комунална делатност 895 

Укупно 4.575 

 

 
2.1.2.3. Урбанистичка зона Б3: вишепородично 

становање ВС-02  
 
У урбанистичкој зони Б3, површине 3.957м2 

планира се изградња објеката вишепородичног 
становања у непрекинутом низу. Обзиром на укупан 
капацитет ове зоне и могућности трансформације 
породичног становања у вишепородично, каракте-
ристике катастарских парцела и услове за формирање 
грађевинских парцела за намену вишепородичног 
становања планирана спратност објеката је П+4. 
Планира се изградња објеката где последња етажа има 
форму повученог спрата. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Породично становање ПС-02 1.480 

Комерцијалне делатности 425 

Вишепородично становање 

(реализовано)  
2.170 

Укупно 3.957 

2.1.2.4. Урбанистичка зона Б4: вишепородично 
становање ВС-02 

 
У урбанистичкој зони Б4, површине 6.410м2, 

планирана је изградња објеката вишепородичног 
становањa. Обзиром на укупан капацитет ове зоне и 
могућности трансформације породичног становања у 
вишепородично, карактеристике катастарских парцела 
и услове за формирање грађевинских парцела за намену 
вишепородичног становања планирана спратност је 
П+3. Могућа је и изградња објеката породичног 
становања до максималне дозвољене спратности.  

У делу зоне са реализованим објектима 
комерцијалних делатности са становањем објекти се 
као такви задржавају. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање ВС-02 

Породично становање ПС-02 
4.840 

Комуналне делатности (ТС) 1.550 

Укупно 6.410 

 
2.1.2.5. Урбанистичка зона Б5: реализованa 

целина вишепородичног становања 
 
У урбанистичкој зони Б5, површине 4.842м2 

задржавају се постојећи надграђени објекти више-
породичног становања. Објекти у приземљу, према 
улици Видовданској, садрже комерцијалне делатности. 

Објекат у низу према улици Видовданској могуће 
је надградити до спратности П+5. Постојећи објекат 
спратности П+5 се задржава у тој спратности, с тим 
што је дозвољена доградња последње етаже у укупном 
габариту објекта.  

У унутрашњости ове зоне, са улазом из улице 
Душанове, планира се отворени паркинг простор који 
је јавна површина, док ће се део паркинг простора 
користити за паркирање моторних возила станара 
објеката у овој зони. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 

Вишепородично становање 

(реализовано) 
2.186 

Јавни паркинг простор 1.937 

Тргови и скверови, зеленило 719 

Укупно 4.842 

 
2.1.2.6. Урбанистичка зона Б6: вишепородично 

становање ВС-02 и породично становање ПС-02 
 
У урбанистичкој зони Б6, површине 5.954м2, 

обзиром на укупан капацитет ове зоне и могућности 
трансформације породичног становања у вишепо-
родично, карактеристике катастарских парцела и 
услове за формирање грађевинских парцела за намену 
вишепородичног становања планирана спратност је 
П+3. Могућа је и изградња објеката породичног 
становања до максималне дозвољене спратности. 
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 Намена површина 
Површина 

(м2) 
Вишепородично становање ВС-02 
Породично становање ПС-02 

5.954 

Укупно 5.954 

 
2.1.2.7. Урбанистичка зона Б7: комерцијалне 

делатности са становањем 
 
У урбанистичкој зони Б7, површине 1.630м2 

планира се надградња над постојећим објектом 
вишепородичног становања, над делом објекта 
вишепородичног становања који до овог периода није 
надграђен. Унутрашње двориште је уређено, са 
уређеним зеленим површинама и гаражама које се овим 
планом задржавају. Могуће је формирати отворен 
паркинг простор у овој зони за потребе планиране 
надградње. На парцели и објектима ЈКП Водовод, 
дозвољавају се све интервенције потребне за боље 
функционисање. Зелена површина се задржава и даље 
уређује. 

 

Намена површина 
Површина 

(м2) 
Комерцијалне делатности са 
становањем 

1.630 

Укупно 1.630 

 
2.2. Урбанистички услови за уређење и 

изградњу површина и објеката јавне намене са 
пописом парцела  

 
Уређење површина јавне намене, као важног 

сегмента плана детаљне регулације у овом плану се 
односи на формирање грађевинских парцела за јавне 
површине. 

 
Јавне површине 
 
Саобраћајнице 
 
Грађевинска парцела број 1 – јавна површина, 

састоји се из дела катастарских парцела бр.: 1772, 
1771/1, 1769, 1766, 1770/1 и 1770/2 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 3 – улица, састоји се из 
дела катастарских парцела бр.: 2333, 1772, 1771/1, 1769, 
1766, 1767, 1758, 1754, 1757/3, 1756/1, 1756/3, 1555/2, 
1753/1, 1739/2, 1732/1, 2340, 1724, 1725/1, 1730 и 1731/2 
и цела к.п. бр. 1728/2 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 6 – јавна површина, 
састоји се из дела катастарских парцела. бр.: 1701, 
1703/1, 1703/2, 1699, 2333 и 1769 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 9 – улица, састоји се из 
дела катастарских парцела бр.: 2339, 1760, 1759 и 
2335/1 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 10 – јавна површина, 
састоји се из дела катастарских парцела бр.: 2335/1 и 
2339  обе КО Крушевац. 

 
 

Јавни паркинг 
 
Грађевинска парцела број 2 – јавни паркинг, 

састоји се из дела катастарских парцела бр.: 1770/1, 
1770/2, 1765, 1766, 1763/1, 1763/3, 1761, 1762 и 1760 све 
КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 7 – јавни паркинг, 
састоји се из дела катастарских парцела бр.: 2333, 1769, 
1767, 1701, 1703/1 и 1704/2 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 8 – јавни паркинг, 
састоји се из дела катастарских парцела бр.: 2333, 1707, 
1708, 1709, 1710 и 1711 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 12 – јавни паркинг, 
састоји се из дела катастарских парцела. бр.: 2052/1, 
2052/2 и 2053 све КО Крушевац. 

 
Тргови и скверови 
 
Грађевинска парцела број 4 – зеленило, састоји се 

из дела катастарских парцела бр.: 1699, 2333, 1769, 
1772 и 1701 све КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 5 – зеленило, састоји се 
из дела катастарске парцеле бр.: 1701 КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 11 – зеленило, састоји се 
из дела катастарске парцеле бр.: 2335/1 КО Крушевац. 

Грађевинска парцела број 13 – зеленило, састоји се 
из дела катастарске парцеле бр.: 2052/1 КО Крушевац. 

Напомена: У случају неслагања бројева 
катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела важе бројеви катастарских и 
грађевинских парцела из графичког прилога. 

 
2.3. Урбанистички услови за уређење и изградњу 

мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре  
 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура и 

нивелација 
 
Елементи решења из ГУП-а 
 
Простор обухваћен Планом оивичен је делом 

улице Видовданске, делом улице Душанове, делом 
улице Поручника Божидара, Тргом Костурница и 
слепим краком улице Доситејеве. 

Генералним планом улица Видовданска, улица 
Душанова и Трг костурница су дефинисане као делови 
примарне саобраћајне мреже, док су Бирчанинова, 
Поручника Божидара и XII пешадијски пук део 
секундарне саобраћајне мреже. 

 
Функционални ранг саобраћајница и њихови 

елементи регулације 
 
У функционалном смислу улице Видовданска, 

Душанова, Поручника Божидара и Трг Kостурница 
представљају ободне саобраћајнице за посматрани 
простор, којима се одвија транзитни саобраћај, а такође 
служе и за непосредни приступ до парцела корисника, 
док све остале улице служе као приступне саобра-
ћајнице и за одвијање унутарблоковског саобраћаја. 

Елементи регулације саобраћајница дати су на 
одговарајућем графичком прилогу. 
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Саобраћајни транзит и саобраћајни прилази 
 
Све ободне улице служе за одвијање транзитног 

саобраћаја, а такође служе и за непосредни приступ до 
парцела корисника. 

Саобраћајни прикључци за парцеле корисника су 
могући у свим улицама, у складу са сагласностима које 
ће корисници прибавити од управљача пута. 

 
Техничке карактеристике саобраћајница 
 
Разрадом простора обухваћеним ПДР-ом, 

постојеће улице са савременим коловозним застором  у 
регулационом смислу нису посебно дефинисане, већ су 
задржане са постојећим техничким карактеристикама.  

Све улице, (осим улице Бирчанинове) планирају се 
као саобраћајнице за двосмерни саобраћај са једном 
коловозном траком и обостраним тротоарима, осим у 
зонама раскрсница где је могуће формирање и 
посебних трака за лево скретање. 

Планира се уређење саобраћајнице у блоку Б, 
ширине 5 метара, без тротоара, као прилаз за парцеле 
корисника и за паркинг места. 

Проширење тротоара је предвиђено у делу улице 
Душанове и делу улице Поручника Божидара на 
ширину од 3 метара, према графичком прилогу. 

Сви тротоари су денивелисани у односу на 
коловоз. 

Радијуси укрштања са ободним саобраћајницама 
варирају од 6.0 м до 12.0 м, у зависности од ранга 
ободне саобраћајнице. 

 
Посебне обавезе коридора и улица према јавном 

саобраћају, бициклистичком саобраћају, кретању 
пешака 

 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се у 

свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Посебне обавезе према кретању особа са посебним 

потребама 
 
Кретање возила јавног градског превоза одвија се у 

свим ободним саобраћајницама. 
Бициклистички саобраћај је могућ уз интегрално 

кретање са моторним саобраћајем. 
За кретање пешака предвиђене су посебне 

површине (тротоари, пешачке стазе и сл.). 
 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила планира се на 

парцелама корисника, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећим 
Правилницима и нормативима. 

У блоку А се препоручује изградња индивиду-
алних паркинг гаража у подземним етажама, уз обавезу 
решавања кровова тих објеката у склопу партерног 

уређења као дела будућег блоковског трга, због 
повољне конфигурације терена. 

Планира се уређење два ванулична паркинга у 
улици 12 пешадијски пук, капацитета око 25 и 20 
паркинг места.  

Такође, планира се и изградња око 40 паркинг 
места у блоку Б. 

Подужно паркирање на коловозу ће се регулисати 
Решењем надлежног органа градске управе. 

 
Препорука је да завршна обрада на 

паркиралиштима ван коловоза буде од бетонских 
елемената са растером за зеленило. 

Број паркинг места ће се тачно утврдити 
одговарајућом техничком документацијом. 

 
Нивелација 
 
У нивелационом смислу задржавају се коте свих 

постојећих саобраћајница и њихових тротоара. 
Планирана саобраћајница са паркинзима у 

урбанистичкој зони Б5 у нивелационом смислу мора да 
је у функцији економских прилаза објектима које 
опслужује како би се атмосферске воде са околних 
објеката најкраћим путем каналисале и одвеле до 
реципијената. Урбанистичка зона Б5 мора се 
одводњавати атмосферском канализацијом. 

Реконструисана улица 12. пешадијски пук у 
нивелационом смислу решена је у нивоу, уз 
задржавање постојећих кота, испод ње се налази 
каналисан и ојачан атмосферски колектор великог 
пречника (каналисан Кошијски поток) која је одличан 
нивелациони репер за све краке, паркинге, платое и 
објекте који се наслањају директно или укрштају са 
овом улицом и колектором. 

Планирани садржаји како у улици Бирчаниновој 
тако и у ул. 12. пешадијски пук Цар лазар у 
нивелационом смислу биће усклађени са садашњим  
тротоарима, уз пројектантску слободу одређивања кота 
пода приземља . 

Нивелационо решење планираних саобраћајница, 
паркинга и платоа дато је у графичком прилогу за све 
новопланиране саобраћајнице и паркинге по осовинама 
у апсолутним котама. 

Генерални падови између референтних тачака 
новопланираних саобраћајница дати су у процентима 
на графичком прилогу. 

 
2.3.2. Хидротехничке инсталације 
 
Водоводна мрежа 
 
На основу предходних услова издатих од стране 

ЈКП Водовод Крушевац и општих техничких услова 
следи: 

 Примарна водоводна мрежа у улицама изведена 
је у складу са важећим техничким прописима и 
плановима у оквиру глобалне стратегије водоснабде-
вања града Крушевца, осим делова мреже која је 
изведена од   AЦЦ  цеви коју је потребно реконструи-
сати због дотрајалости 
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 Планира се замена ВА Ø 200 mm  цеви  у улици 
Видовданској и у улици Бирчаниновој  ВА цеви Ø 80 
mm.      

 Пречник новопланиране мреже усвојити  Ø 
100мм као минимални, а у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу  за 
гашење пожара  (Сл. лист СФРЈ бр. 30/91год)   

 На постојећим и реконструисаним деоницама 
мреже планирати постављање надземних 
противпожарних хидраната  Ø 80мм на максималном 
међурастојању не већем од 150м. 

 
Мрежа канализације отпадних вода 
 
Изведена мрежа канализације отпадних вода на 

простору плана у потпуности задовољава садашње и 
потребе новопланираних објеката. 

Планира се задржавање целокупне фекалне мреже. 
Смерови падова као и положај фекалних колектора 

по улицама дат је на ситуацији. 
 
Мрежа атмосферске канализације  
 
Одвођење атмосферских вода сасаобраћајница, 

зелених површина и кровова новопланираних објеката 
решено је посебним системом канализације, наиме 
локацију оивичује мрежа саобраћајница дуж којих  је 
изграђена мрежа атмосферске канализације. 

Атмосферске воде са овог простора припадају 
сливу Кошијског потока и реке Расине. 

Планира се изградња атмосферске канализације у 
Бирчаниновој улици. Ова канализација би се улила у 
постојећу атмосферску канализацију у улици Видовда-
нској. Интерна атмосферска канализација постојећих и 
новопланиранх паркинг површина у улици 12. 
Пешадијски  пук прикључује се на постојећи колектор 
– регулисани Кошијски поток. Интерна атмосферска 
канализација паркинг простора у оквиру урбанистичке 
потцелини Б.5 се улива у постојећу атмосферску 
канализацију у улици Душановој. 

Атмосферску канализацију треба извести у складу 
са следећим условима: 

 изабране димензије цеви не треба да прекора-
чују минималне и максималне падове за усвојене 
пречнике 

 атмосферску канализацију извести од цеви 
пречника Ø 300мм, Ø 400мм и Ø 500мм према 
хидрауличком прорачуну     

 сливничке везе треба да су минималних 
димензија Ø 200мм    

 траса канализације се планира уз тротоар улице 
испод двоструких сливних решетки, који служе  као 
ревизиони силази 

 шахтови треба да су армиранобетонски Ø 
1000мм са таложником. Шахт темељити на плочи 
минималне дебљине 15цм. 

 сливници треба да су од армирано бетонских 
цеви Ø 500мм са таложником 

 на сливнике монтирати двоструке сливне решетке. 
 при пројектовању и извођењу радова придржа-

вати се свих важећих техничких прописа за ову врсту 
објеката 

 положај грађевина према графичком прилогу 

 све атмосферске воде чија се измена не планира 
одводе се на исти начин као и до сада.  

 
2.3.3. Електроенергетика 
 
Потребну једновремена снага за планирани 

пословни простор рачунамо према потреби од: 140W по 
m2 бруто развијене површине планираног пословног 
простора и уз фактор једновремености K=0,6 према 
следећем обрасцу  

 
Pjg = p x S x k 

 
где је (к) фактор једновремености, (S) бруто 

развијена површина планираног пословног простора и 
(p) потребна снага по м2 бруто развијених површина 

Максималну годишњу једновремену снагу за 
планиране стамбене јединице рачунамо према обрасцу 

 

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 







 mxxn

n
nxPjs  

где је (n) број планираних стамбених јединица, (m) 

година за коју рачунамо потребну снагу 

На основу претпостављених површина новопланираних 

пословних објеката и претпостављеног броја новопла-

нираних станова, потребна је једновремена снага  
 

Pj = 5824,62 kW 
 
Овим планом је предвиђен оптималан број 

трафостаница 10/0,4кV потребних за напајање 
електричном енергијом новопланираних објеката. 
Тачна места изградње биће дефинисана појединачно, 
како се буде указивала потреба за изградњом, у 
зависности од центра оптерећења. 

На основу претпостављене једновремене снаге 
5824,62kW, за напајање новопланираних објеката у 
границама предметног плана електричном енергијом 
потребно је изградити 6 (шест) нових ТС 10/0,4кV 
снаге до 1х1000kVA и за њих прикључне кабловске 
водове 10кV. 

Постојећа TS 35/10kV и постојеће TS 10/0,4kV које 
напајају постојећи конзум електричном енергијом 
задржавају се на садашњем нивоу. 

Спољну расвету предвидети тако да буду задовољени 
основни светлотехнички услови Трасе електроенергетских 
водова дате су у графичком прилогу. 

 
Услови изградње за електроенергетске објекте 
 
Целокупну електроенергетску мрежу градити у 

складу са законима, важећим техничким прописима, 
препорукама и нормама. 

 
Подземни водови 
 
Сви планирани подземни високонапонски каблови 

се полажу у профилима саобраћајних површина према 
регулационим елементима датим на графичком 
прилогу. 
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Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у 
односу на постојеће и планиране нивелационе елементе 
терена испод кога се полажу. 

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж 
целе трасе, треба да се постави пластична 
упозоравајућа трака. Након полагања каблова трасе 
истих видно обележити. 

 
Међусобно приближавање и укрштање 

енергетских каблова 
 
На месту укрштања енергетских каблова верти-

кално растојање мора бити веће од  0,2м при чему се 
каблови нижих напона полажу изнад каблова виших 
напона. 

При паралелном вођењу више енергетских каблова 
хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07м. У 
истом рову каблови 1kV и каблови виших напона, 
међусобно морају бити одвојени низом опека или 
другим изолационим материјалом. 

 
Приближавање и укрштање енергетских и 

телекомуникационих каблова 
 
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и 

телекомуникационог кабла на  међусобном размаку од 
најмање (ЈУС Н. Ц0.101): 

0,5м за каблове 1 kV и 10 kV 
1м за каблове 35 kV 
 
Укрштање енергетског и телекомуникационог 

кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао 
укрштања треба да буде: у насељеним местима: 
најмање 30◦, по могућности што ближе 90◦; ван 
насељених места:најмање 45◦.Енергетски кабл, се по 
правилу,поставља испод телекомуникационог кабла. 
Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на 
тим местима се енергетски кабл провлачи кроз 
заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 
0,3м.Размаци и укрштања према наведеним тачкама се 
не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме 
да буде мањи од 0,3м.Телекомуникациони каблови који 
служе искључиво за потребе електродистрибуције могу 
да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на 
најмањем размаку који се прорачуном покаже 
задовољавајући, али не мањем од 0.2м.  При полагању 
енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у 
исти ров и телекомуникационог кабла за потребе 
даљинског управљања трансформаторских станица које 
повезује кабл. 

 
Приближавање и укрштање енер. каблова са 

цевима водовода и канализације 
 
Није дозвољено паралелно вођење енергетских 

каблова изнад или испод водоводних   канализационих 
цеви. Хоризонтални размак енергетског кабла од 
водоводне и канализационе цеви треба да износи 
најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м 
за остале каблове.При укрштању, енергетски кабл може 
да буде положен испод или изнад водоводне или 
канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за 
каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале 

каблове.Уколико не могу да се постигну размаци према 
горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се 
провлачи кроз заштитну цев.На местима паралелног 
вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном 
или канализационом цеви, ров се копа ручно (без 
употребе механизације). 

 
Приближавање и укрштање енергетских каблова са 

гасоводом 
 
Није дозвољено паралелно полагање енергетских 

каблова изнад или испод цеви    гасовода. Размак 
између енергетског кабла и гасовода при укрштању и 
паралелном вођењу треба да буде најмање 0,8м у 
насељеним местима. 

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл 
положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе 
стране места укрштања или целом дужином паралелног 
вођења. На местима укрштања цеви гасовода се полажу 
испод енергетског кабла. 

 
Приближавање енергетских каблова дрворедима 
 
Није дозвољено засађивање растиња изнад 

подземних водова. Енергетске кабловске водове треба 
по правилу положити тако да су од осе дрвореда 
удаљени најмање 2м. 

Изнад подземних водова по могућству планирати 
травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским 
плочама. 

 
2.3.4. Телекомуникације 
 
Овим планом је предвиђена изградња нове ТК 

мреже за новопланиране стамбене и пословне објекте. 
Трасе ТК мреже дате су у графичком прилогу. 
 
Правила грађења за телекомуникационе објекте 
 
Фиксна телефонија 
 
Сви планирани ТК каблови се полажу у профилима 

саобрађајних површина према регулационим 
елементима датим на графичком прилогу. 

 
2.3.5. Енергофлуиди 
 
Топлотна енергија 
 
ЈКП „Градска топлана“ Крушевац не планира 

замену постојећих инсталација градског топлифика-
ционог система на подручју обухваћеном планом. 
Напајање будућих објеката топлотном енергијом са 
система даљинског грејања на подручју плана могуће је 
извести из топловодних комора. 

 
Гасификација 
 
За потребе гасификације потенцијалних потрошача 

у обухвату плана поред постојеће планирана је и 
изградња нове трасе диструбутивног гасовода од 
полиетиленских цеви. Положај планиране трасе 
дистрибутивног гасовода дат је у графичком прилогу.  
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Планирана траса дистибутивног гасовода у 
Бирчаниновој улици је изведена, нема употребну 
дозволу па је зато уцртана као планирана. На тај начин 
је омогућен једноставни прикључак на дистрибутивни 
гасовод. 

 
2.4. Услови за уређење зеленила 
 
Зелене површине у оквиру плана су заступљене у 

врло малом проценту и неопходно их је очувати и 
мерама неге унапредити.  

Планом се не планирају нове зелене површине 
парковског типа, па је неопходно учешће зеленила 
повећати побољшањем квалитета постојећег, већим 
учешћем високих дрвенастих врста, уређењем 
стамбених зона и тачкастог зеленила. 

Постојећим зеленим површинама, на подручју 
Плана, не може се мењати намена. 

На подручју које обухвата План заступљено је 
зеленило јавног и ограниченог коришћења. 

 
Зеленило на јавним површинама - зеленило 

јавног коришћења 
 
Зеленило јавног коришћења на подручју Плана 

чине постојећи сквер, линеарно зеленило и зеленило у 
стамбеним зонама. Ново зеленило се планира на 
паркинзима и у Доситејевој улици. 

 
Општи урбанистички услови: 
 
 За све интервенције на постојећој уређеној 

површини и уређењу планираног простора неопходна 
је израда пројекта партерног уређења који, по потреби, 
садржи и елаборат о фитосанитарном статусу зеленила 
и предлог мера за санацију зеленила. 

 Под зеленилом јавног коришћења подразумева 
се уређена површина на јавним површинама, са 
засадом дрвећа, жбуња, цвећа и траве која може 
зависно од намене да садржи и различите елементе 
пејзажно-архитектонске елементе. 

 Зелене површине јавног коришћења морају 
бити доступне и особама са посебним потребама. 

 Зеленило јавног коришћења мора да буде 
опремљено комуналном и саобраћајном инфраструк-
туром, опремом и мобилијаром у складу и на нивоу 
који захтева намена простора. 

 На зеленим површинама јавног коришћења не 
смеју се користити врсте које могу да угрозе корисни-
ке, саобраћај и објекте. 

 
А) Зеленило сквера 
 
Зеленило на скверу је декоративно зеленило у 

функцији основне намене. Осим декоративне улоге, 
зеленилом се остварују повољнији микроклиматски, 
као и услови за одвијање редовних активности. 
Постојећи сквер се задржава и даље уређује и опрема.  

На локацијама за нове скверове који се могу 
обезбедити у склопу пешачких зона, нових 
саобраћајница и сл., уређење планирати на основу 
величине и положаја. Могу се организовати као 
простори за одмор, игру или као архитектонско-
пејзажни елементи са скулптурама, фонтанама, 
цветним елементима и сл. 

За постојеће и планиране тргове и скверове, осим 
општих, важе и следећи урбанистички услови: 

 
 Зеленило јавног коришћења у оквиру скверова 

планирати као део архитектонско-пејзажне целине у 
складу са наменом, величином и положајем, као и 
његовом улогом у простору. 

 Зеленило скверова планирати пре свега као 
зеленило високе декоративности, стилски, тематски и 
колоритно усклађено са архитектуром и урбаним 
мобилијаром. 

 На скверовима није дозвољена изградња 
спортских терена и игралишта осим монтажних за 
потребе хуманитарних, тематских, промотивних и 
сличних манифестација. 

 
Б) Линеарно зеленило 
 
Под линеарним зеленилом се подразумевају све 

врсте уличног зеленила, дрвореди на тротоару и 
паркинзима, зеленило кружних токова, травне и цветне 
баштице, жардињере, вертикално зеленило и сл. 

Линеарно зеленило врши заштитну функцију 
(аерација, смањење буке и загађења) и смањује 
дефицит зеленила у централном делу града. Не мање 
важна је и улога у естетском обликовању улице а самим 
тим и целокупног градског простора.  

Планира се упоредо са планирањем градских улица 
како би се ускладила ширина профила и распоред 
уличних инсталација. 

Уколико због комуналних инсталација није могуће 
формирање дрвореда, улични профил се може обога-
тити мобилним дрворедом, вертикалним зеленилом, 
цветним аранжманима и сл.  

 
За постојеће и планирано линеарно зеленило, осим 

општих, важе и следећи урбанистички услови: 
 
Планирање линеарног зеленила, нарочито ако 

подразумева дрворед високих лишћара и четинара, 
мора се ускладити са ширином профила и распоред 
уличних инсталација. 

На градским улицама не смеју се користити стабла 
која имају коренов систем који оштећује застор, као и 
врсте са ломљивим гранама, плодовима, врсте које 
имају отровне делове или изазивају алергије. 

Ради заштите подземних инсталација, стабла се 
могу садити у јамама које су озидане или у мобилним 
жардињерама, уколико не постоји могућност за садњу у 
земљи. 

Вертикално зеленило се може садити на фасадама 
или канделабрима и сл. 

На кружном току се може организовати зеленило 
са одговарајућим мобилијаром, уколико не угрожава 
безбедност саобраћаја  

 
В) Зеленило у стамбеним зонама 
 
У зеленило јавног коришћења у стамбеним зонама 

спада зеленило стамбених објеката, предбаште и мање 
зелене површине парковског карактера.  

Зеленило стамбених зона за јавно коришћење треба 
да садржи елементе за свакодневни боравак на 
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отвореном, игру деце, рекреацију и одмор. Садржаји 
треба да буду одвојени у микролокацијама према 
узрасту корисника и начину коришћења. Мање 
просторе између зграда, предбаште, равне кровове и 
фасаде треба искористити за формирање декоративног 
зеленила и самим тим повећање његовог укупног 
учешћа и значаја за стамбени блок. 

 
Г) Тачкасто зеленило 
 
У погледу форме, посебну категорију градског 

зеленила чини тзв. тачкасто зеленило, односно мале 
површине иза зграда, траке поред пешачких пролаза, 
појединачна вредна стабла, микро дечја игралишта, урбани 
џепови и сл. Ове површине су често запуштене али се 
реконструкцијом и ревитализацијом могу уредити тако да 
се користе за краткотрајни одмор, игру деце, боравак на 
отвореном и сл. зависно од положаја и величине. 

 
Зеленило на површинама остале намене - 

зеленило ограниченог коришћења 
 
Зеленило у оквиру комерцијалних делатности је 

зеленило ограниченог коришћења.  
Зеленило у склопу ових објеката планира се у 

функцији основне намене објекта, односно простора. 
Платои, стазе, урбани мобилијар, зеленило и 
архитектонско-пејзажни елементи треба да имају 
одговарајуће естетске карактеристике. 

Зеленило стамбених зона, односно окућница у 
оквиру индивидуалног становања чине значајну 
површину за формирање зеленила, па их у том смислу 
треба посматрати као један од елемената система 
градског зеленила. Размештај индивидуалних стамбе-
них зона, односно окућница на великој површини на 
подручју Плана који пружа могућност квалитетног 
подизања и неговања декоративних врста у индивиду-
алним двориштима, представља основну вредност ове 
категорије зеленила у погледу заштите животне 
средине и естетског доживљаја града. 

Површина зеленила, начин обраде и садржаји 
дефинишу се на основу врсте и функције објекта, при 
чему се морају поштовати нормативи и прописи који се 
односе на уређење простора, а на основу дефинисаних 
општих услова за одређену намену. 

 
2.5. Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта по целинама или зонама 
који је потребан за издавање локацијских услова, 
односно грађевинске дозволе 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског 

земљишта који је потребан за издавање локацијских 
услова, односно грађевинске дозволе, у обухвату плана, 
подразумева: постојање водовода, фекалне канали-
зације, електроенергетских водова, решено одвођење 
атмосферских вода, као и саобраћајног приступа. 

2.6. Услови и мере заштите планом обухваћеног 
подручја  

 
2.6.1. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и амбијенталних целина и 
заштите културног наслеђа 

 
На подручју плана не постоје евидентирани 

локалитети и објекти који подлежу заштити.  
 
2.6.2. Услови и мере заштите природе и 

природних добара  
 
На основу Решења Завода за заштиту природе 

Србије, Канцеларија у Нишу, 03 бр.020-1751/2, од 
29.08.2017. године, у обухвату предметног плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, као ни евидентираних природних 
добара и не налази се у просторном обухвату еколошки 
значајних подручја еколошке мреже РС  

Планирана детаљна намена у делу централне 
градске зоне усклађена је са наменама из плана вишег 
реда и планова ширег простора.  

Обавезно је поштовање прописаног процентуалног 
учешћа зеленила и уређених слободних површина у 
оквиру дефинисаних намена. 

У циљу повећања површина под зеленилом, 
смањењу емисија са ефектом стаклене баште и 
доприноса борби против климатских промена 
планирано је потпуно инфраструктурно опремање и 
изградња према највишим еколошким стандардима, као 
и максимално очување постојећих зелених површина и 
повезивање линијским зеленилом.      

У циљу заштите природе, биодиверзитета и 
унапређења стања обавезно је: 

 поштовање дефинисаних урбанистичких 
параметара; 

 планирана изградња по највишим еколошким 
стандардима (зелена инфраструктура, коришћење 
обновљивих извора енергије); 

 обавезно је уређење и озелењавање слободних 
површина и формирање заштитног зеленила у циљу 
повећања заступљености зеленила и његове 
функционалности; 

 предвиђеним радовима није дозвољено 
угрожавање постојећих подземних хидрографских веза, 
ни карактеристика подземних и површинских вода; 

 уколико се у току радова наиђе на објекте 
геолошко - палеонтолошког типа и минеролошко - 
петрографског порекла, за које се претпоставља да 
имају својство природног добра, извођач радова је 
дужан да о томе обавести Министарство заштите 
животне средине, према Закону о заштити природе и 
предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.      

 
2.6.3. Услови и мере заштите животне средине  
 
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, за предметни плана донета је Одлука 
о неприступању изради стратешке процене утицаја 
Измена ПДР „Трг Костурница - север“ на животну 
средину (Службени лист града Крушевца, бр. 3/2017).  

file://///192.168.144.9/Volume_1/Shared_Folders/opstina/A.%20CVETA/Skupstina%2007.06.2018/TEXTOVI%20planova%20za%20skupstinu%20-%20doneto/PDR_Trg%20Kosturnica_Sever_izmene.docx%23_Toc418074575%23_Toc418074575
file://///192.168.144.9/Volume_1/Shared_Folders/opstina/A.%20CVETA/Skupstina%2007.06.2018/TEXTOVI%20planova%20za%20skupstinu%20-%20doneto/PDR_Trg%20Kosturnica_Sever_izmene.docx%23_Toc418074575%23_Toc418074575
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Концепт заштите животне средине заснован је на 
анализи и оцени постојећег стања, еколошкој 
валоризацији, односно процени еколошких услова за 
одрживи урбани развој. Заштита животне средине за 
подручје Плана, заснива се на превенцији и контроли 
потенцијалних утицаја на животну средину, применом 
обавезних мера заштите и мониторинга животне 
средине.  

На основу стратешке процене из планова вишег 
реда, подручје у обухвату плана припада еколошкој 
потцелини „Центар“, у оквиру еколошке целине 
„Крушевац 1“ и обухвата део централне градске зоне и 
стамбено мешовиту зону, коју карактерише 
разноврсност намена: становање, комерцијални и 
пословни објекти.    

Коридори и капацитети саобраћајне и остале 
комуналне инфраструктуре планирани су у складу са 
наменом ширег простора и условима надлежних 
предузећа, уз уважавање стратешких опредељења 
развоја инфраструктурних система. 

На основу еколошке валоризације, дефинисане су 
опште и посебне мере заштите животне средине.  

Опште мере у оквиру стамбених и стамбено 
мешовитих зонa: 

 Није дозвољено обављање делатности које 
угрожавају квалитет животне средине, производе буку 
или непријатне мирисе; 

 изградња која би могла да наруши или угрози 
основне услове живота суседа или сигурност суседних 
зграда; 

 у циљу заштите биодиверзитета и унапређења 
стања животне средине очувати у што већем обиму 
зелене површине у изворном облику и планирати нове; 

 увођење мониторинга стања животне средине и 
адекватно реаговање у случају прекорачења граничних 
вредности емисија.  

Обавезне мере заштите животне средине: 
 потпутно комунално и инфраструктурно 

опремање ради спречавања негативних утицаја на 
земљиште, подземне и површинске воде и здравље 
становништва; 

 обавезно је прикључење свих објеката на 
комуналну инфраструктуру и канализациону мрежу и 
адекватно управљање отпадним водама и отпадом;  

 обавезно озелењавање и пејзажно уређење 
слободних површина уз примену аутохтоних, 
брзорастућих врста које нису алергене ни инвазивне; 

 обавезан је предтретман свих технолошких 
отпадних вода до захтеваног нивоа пре упуштања у 
реципијент (канализациону мрежу);      

 смањење потрошње енергије, подстицање 
коришћења обновљивих извора енергије и енергетске 
ефикасности;  

 при реализацији пројеката (пројектовање, 
изградња), обавезна је примена мера заштите животне 
средине;  

 обавезан је поступак процене утицаја и израда 
студије процене за пројекте који могу утицати на 
животну средину, у складу са Законом о процени 
утицаја и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Сл.гласник РС“, бр. 114/08). 

Заштита ваздуха  
 
На подручју плана заштита ваздуха обухвата мере 

превенције и контроле емисије загађујућих материја из 
свих извора загађења (покретних и стационарних), ради 
смањења негативних утицаја на животну средину и 
здравље становништва.  

 Укидање индивидуалних ложишта, коришћење 
система централизованог снабдевања енергијом и 
ширење гасификационог система;  

 максимално очување зелених површина или 
појединачних стабала и обавезно озелењавање 
слободних површина; 

 поштовање урбанистичких параметара, посебно 
учешћа зелених и слободних површина;  

 обавезан мониторинг квалитета ваздуха, обја-
вљивање резултата праћења и информисање јавности и 
надлежних институција у складу са посебним 
прописима; 

 у целинама где је планирана урбанистичко - 
архитектонска разрада, потребна је детаљна анализа 
локације, у смислу еколошког потенцијала и утицаја на 
контактне зоне у односу на проветравање, осунчање, 
заступљености зелених површина и површина за јавно 
коришћење.  

 
Заштита од буке 
 
 Саобраћајнице реализовати тако да је обезбе-

ђена добра проточност саобраћаја; 
 формирање заштитног зеленог појаса/зашти-

тних баријера (антизвучне баријере) према осетљивим 
зонама (становање, јавни садржаји) и обавезно 
озелењавање; 

 они који активностима утичу или могу утицати 
на повећање нивоа буке, дужни су да спроведу 
адекватне мере звучне заштите при пројектовању, 
грађењу и реконструкцији објеката, тако да се ниво 
буке у тој зони не повећава;  

 обезбедити мерења нивоа буке у животној 
средини и информисање становништва. 

 
Заштита вода 
 
 Планирана изградња сепаратне канализације 

(посебно за атмосферске и фекалне отпадне воде), 
проширење и реконструкција постојеће канализационе 
мреже и повезивање свих објеката на канализациону 
мрежу; 

 са свих платоа и паркинг простора евакуацију 
атмосферских вода извршити на безбедан начин – 
изградњом сепаратора (таложника) уља и масти, уз 
одговарајући третман пре упуштања у јавну канализацију; 

 носиоци пројеката и оператери генератори 
отпадних вода, који отпадне воде испуштају у јавну 
(насељску) канализацију, дужни су да изграде уређаје 
за предтретман отпадних вода и од надлежног органа 
прибаве одговарајуће услове.   
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Заштита земљишта 
 
 Поштовање дефинисаних урбанистичких 

параметара, у складу са планираном наменом и 
процентуално учешће слободних и зелених површина;  

 забрањено је депоновање отпада и изливање 
отпадних вода на земљишту и обавезно је управљање 
отпадом и отпадним водама; 

 организовано управљање отпадом, подразумева 
прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одла-
гање на санитарну депонију преко надлежног 
предузећа.  

 
Управљање отпадом  
 
Поступање са отпадом мора бити у складу са 

Законом о управљању отпадом и Локалним планом 
управљања отпадом и организовано преко надлежног 
комуналног предузећа. 

 За све објекте / групу објеката, обезбедити 
простор за постављање одговарајућих судова 
(контејнери, канте, корпе) за сакупљање отпада, који 
треба да задовоље хигијенске, естетске и захтеве свих 
корисника јавних површина;  

 поштовање принципа примарне селекције свих 
врста отпада и редовно пражњење судова преко 
надлежног комуналног предузећа; 

 комунални отпад, на микролокацијама, 
локацијама окупљања и јавним просторима прикупља 
се постављањем корпи за смеће (скверови, паркови, 
платои, паркинзи, пешачке комуникације и сл.); 

 стандард за сакупљање отпада, карактеристика 
комуналног отпада (смећа) је суд контејнер, запремине 
1100 литара, габарита 1,37x1,45x1,45м. Апроксима-
тивно један контејнер се поставља на 800м2 корисне 
површине (1,1 контејнер на 1000m2 бруто површине 
пословног простора, односно 1 контејнер на 15 
стамбених јединица). За сваки контејнер потребно је 
обезбедити око 2m² глатке носиве подлоге у нивоу 
прилазног пута (са решеним одвођењем атмосферских 
и оцедних вода) и прилазни пут за возила за одвоз 
смећа. Простори треба да су обележени, приступачни, 
са подлогом од тврдог материјала и могућношћу 
чишћења и прања; 

 у зонама индивидуалног становања за типску 
канту зависно од величине (80/120 литара), потребно је 
обезбедити до 0,5m² опремљене површине, која 
испуњава све хигијенске услове и приступачности 
возилима и радницима комуналног предузећа; 

 планирани објекти који имају туристичку, 
спортско-рекреативну и комерцијално-услужну намену, 
морају имати посебне просторије за привремено 
одлагање смећа (комуналног отпада). Величина 
просторије се утврђује према броју корисника, а 
приступ овом простору мора бити повезан на 
приступни пут (преко рампе за приступ комуналног 
возила). Просторије се налазе у оквиру објеката као 
засебне, без прозора, са електричним осветљењем, са 
точећим местом за славину, холендером и Гајгер 
сливником са решетком; 

 чврст отпад са карактеристикама секундарних 
сировина (папир, картон, стакло, пластика) и др. 
рециклабилни отпад је потребно организовано прикупљати 

у посебним контејнерима (жичани за папир, картон и 
пластику, затворени контејнери за стакло). 

 
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 
 
 Примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења; 
 информисање становништва о нејонизујућим 

зрачењима и степену изложености нејонизујућим 
зрачењима у животној средини; 

 није дозвољено планирање и постављање уређаја и 
припадајућег антенског система базних станица мобилне 
телефоније на објектима: болница, породилишта, дечијих 
вртића, школа, простора дечијих игралишта (удаљеност од 
парцеле не може бити мања од 50м); 

 за реализацију објеката/уређаја извора 
нејонизујућег зрачења, потребно је покретање поступка 
процене утицаја на животну средину пред надлежним 
органом за заштиту животне средине и доношење 
одлуке о изради /не изради Студије о процени утицаја 
на животну средину за планиране пројекте 
потенцијалне изворе нејонизујућег зрачења у складу са 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна роена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр.114/08). 

 
Јавни надземни паркинг простори  
 
 спроводити наведене опште мере заштите 

животне средине, као и мере заштите у току изградње 
објекта, мере заштите вода и заштиту од буке;  

 уређење и озелењавање слободних површина 
(травњаци, жбунаста и висока вегетација) у складу са 
пројектом хортикултурног уређења и уколико конкрет-
на локација то захтева, предвидети формирање 
заштитног зеленог појаса; 

 спроводити неопходне мере заштите од 
могућих удеса (пожар, изливање, просипање, цурење 
хемикалија). 

 
Опште мере заштите животне средине у току 

изградње 
 
У процесу реализације Плана и имплементације 

планских решења, приликом извођења радова на 
припреми терена и изградњи објекта потребно је 
планирати и применити следеће мере: 

 све активности на изградњи или одржавању 
објеката спроводе се искључиво на основу Закона о 
планирању и изградњи и прописа који регулишу ову 
област; 

 у току изградње вршити редовно квашење 
запрашених површина и спречити расипање грађевин-
ског материјала током транспорта;  

 отпадни материјал који настане у процесу 
изградње (комунални отпад, грађевински материјал и 
метални отпад, пластика, папир, гуме и сл.) прописно 
сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и 
одобрену локацију; 

 материјал из ископа одвозити на унапред 
дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност 
надлежног органа; транспорт ископаног материјала 
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вршити возилима која поседују прописане кошеве и 
систем заштите од просипања материјала; 

 ако се у току извођења грађевинских и других 
радова наиђе на археолошка налазишта или археоло-
шке предмете, извођач радова је дужан да одмах 
прекине радове и обавести надлежну организацију за 
заштиту споменика културе; 

 ако се у току радова наиђе на природно добро 
које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-
петрографског порекла, за које се претпоставља да има 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о 
томе обавести Министарство заштите животне средине 
и предузме одговарајуће мере заштите до доласка 
овлашћеног лица.  

 
2.6.4. Услови и мере заштите од пожара 
 
Планом су обезбеђене следеће мере заштите од 

пожара: 
 просторним распоредом планираних објеката 

формиране су неопходне удаљености између објеката 
које служе као противпожарне преграде, 

 саобраћајна мрежа омогућава приступ 
ватрогасним возилима до свих планираних објеката, 

 водоводна мрежа, у склопу плана водовода и 
канализације, обезбеђује довољне количине воде за 
гашење пожара, 

 електрична мрежа и инсталације су у складу са 
прописима из ове области, 

 објекти морају бити снадбевени одговарајућим 
средствима за гашење пожара, 

 уз инвестиционо - техничку документацију, за 
одређенe врстe објеката у складу са члановима 33. и 34. 
Законa о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, 
бр.111/09 и 20/15) урадити главни пројекат заштите од 
пожара. 

 
Урбанистичко-архитектонске мере 
 
Објекте урбанистички и архитектонски обликовати 

у свему према постојећим техничким прописима за 
заштиту од пожара, Закону о заштити од пожара („Сл. 
гласник РС“, бр.11/09 и 20/15), локалном Плану 
заштите од пожара, као и посебним градским одлукама. 

Релативно мала спратност објеката омогућава брзу 
и ефикасну евакуацију становништва и материјалних 
добара из објеката док слободне површине у оквиру 
плана представљају противпожарну преграду и простор 
на коме је могуће извршити евакуацију становништва и 
материјалних добара. 

 
Мере при пројектовању и изградњи објеката 
 
Организације које се баве пројектовањем, у 

обавези су да при пројектовању објеката разраде и мере 
заштите од пожара и то: 

 у јавним и објектима јавне намене (јавна 
управа, школе, објекти културе, подземне и веће гара-
же, трафо станице, котларнице, пословне просторије и 
други објекти), у свему се морају применити прописане 
мере за заштиту од пожара; 

 по завршетку радова, обавезно је прибавити 
сагласност надлежног органа да су пројектоване мере 
заштите од пожара изведене; 

 у објектима у којима се предвиђа коришћење, 
смештај и употреба уља за ложење или гасних 
котларница морају се обавезно применити технички 
прописи за ову врсту горива; 

 стамбени објекти за вишепородично становање 
и објекти јавне намене морају бити обезбеђени 
одговарајућим средствима за гашење пожара 
(пожарним хидрантима, ватрогасним апаратима и др. 
средствима, као и уређајима за дојаву пожара); 

 електрична мрежа и инсталација морају бити у 
складу са прописима из ове области; 

 нови објекти ће бити изграђени од тврдих, 
инертних и ватроотпорних материјала 

 као и остале мере предвиђене правилницима из 
ове области. 

Да би се отпоштовале мере заштите од пожара 
објекти се морају реализовати сагласно Закону о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.111/09 и 
20/15), Закону о запаљивим течностима и запаљивим 
гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 54/15), Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације 
ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр.53/88, 54/88 и 
28/95), Правилнику о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ", 
бр.30/91), Правилнику о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за 
ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика 
од пожара („Сл. лист СРЈ", бр.8/95), Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту складишта од 
пожара и експлозија ("Сл. лист СФРЈ" бр. 24/87), 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
("Сл. лист СЦГ" бр. 31/05), Правилнику о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Сл. лист СФРЈ'' бр. 
4/74), Правилнику о техничким нормативима за 
детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл. лист СФРЈ"  
бр. 24/93), Правилнику о смештању и држању уља за 
ложење ("Сл. лист СФРЈ " бр. 45/67), Правилнику о 
изградњи станица за снабдевање горивом моторних 
возила и о ускладиштењу и претакању горива ("Сл. 
лист СФРЈ" бр. 27/71), Правилнику о изградњи 
постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и 
претакању течног нафтног гаса ("Сл. лист СФРЈ" бр. 
27/71), Правилнику о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и  постројења. за 
запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ" бр. 20/71 и 23/71) 
и осталим важећим прописима из ове области. 

Саставни део Плана су и предходни услови за 
заштиту од пожара издати од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Крушевцу 09/18/2 бр.217-224/17 од 21.07.2017 год.  

 
2.6.5. Услови и мере заштите од елементарних 

непогода 
 
Заштита становништва, материјалних и културних 

добара од природних непогода, планира се у складу са 
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извршеном проценом угрожености и заснива се на 
јачању система управљања при ванредним ситуацијама 
и изради интегралног информационог система о 
природним непогодама. На основу Закона о ванредним 
ситуацијама, јединица локалне самоуправе израђује 
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

 
2.6.6. Сеизмика 
 
На основу карата сеизмичких хазарда Републичког 

сеизмолошког завода, подручје обухваћено Планом у 
целини припада зони 8° МЦС, што означава условну 
повољност са аспекта сеизмичности и није област са 
сопственим трусним жариштем. У односу на макси-
мални очекивани интензитет земљотреса, заштита 
подразумева обавезну примену техничких прописа за 
изградњу на сеизмичким подручјима при пројектовању 
и грађењу. 

 
2.6.7. Услови прилагођавања потребама одбране 

земље и мере заштите од ратних дејстава 
 
Услови заштите и уређења насеља у случају рата 

или за потребе одбране, уграђени су у дугогодишњу и 
дугорочну концепцију планирања просторне 
организације града, размештају објеката од виталног 
значаја и планирању саобраћајне инфраструктуре. 

 
2.6.8. Услови којима се површине и објекти 

јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом 

 
Приступачност се односи на планирање нових 

објеката и простора, пројектовање и изградњу и 
доградњу нових објеката, као и на реконструкцију и 
адаптацију постојећих објеката када је то могуће у 
техничком смислу. 

Обавезни елементи приступачности су: 
- елементи приступачности за савладавање висин-

ских разлика; 
- елементи приступачности кретања и боравка у 

простору – стамбене и стамбено–пословне зграде и 
објекти за јавно коришћење; 

- елементи приступачности јавног саобраћаја. 
Код пројектовања и изградње саобраћајних, 

пешачких и других површина намењених кретању, код 
прилаза објектима за јавно коришћење као и код 
објеката високоградње обезбедити услове за несметано 
кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних 
лица у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којим се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр.22/15) и и уз 
поштовање одредби Закона о спречавању 
дискриминације особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС“, бр.33/06). 

У складу са стандардима приступачности 
осигурати услове за несметано кретање на следећи 
начин: 

 на свим пешачким прелазима висинску разлику 
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем 
ивичњака; 

 на радијусима укрштања саобраћајница као и 
интерних унутарблоковских саобраћајница са ободним 
саобраћајницама (на местима пешачких прелаза) 
планирати прелазне рампе за повезивање тротоара и 
коловоза. 

 обезбедити рампе са дозвољеним падом ради 
несметаног приступа колица објекту, 

 минималне ширине рампи за приступ објектима 
морају бити 90цм, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), 

 тротоари и пешачки прелази потребно је да 
имају нагиб до 5% (1:20), највиши попречни нагиб 
уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 
кретања износи 2%, 

 избегавати различите нивое пешачких 
простора, а када је промена неизбежна, савладавати је и 
рампом поред степеништа. 

 
2.7. Мере енергетске ефикасности објеката 
 
При пројектовању и изградњи објеката, у циљу 

повећања енергетске ефикасности обавезна је примена 
одговарајућих прописа за уштеду енергије и топлотну 
заштиту, енергетски ефикасних технологија, енергетски 
ефикасних материјала, система и уређаја, што треба да 
доведе до смањења укупне потрошње примарне 
енергије, а у складу са прописима из ове области 
(Правилником о енергетској ефикасности зграда, „Сл. 
гласник РС“, бр.61/11 и Правилником о условима, 
садржини и начину издавања сертификата о енергет-
ским својствима зграда, „Сл. гласник РС“, бр.69/12 и 
др.). 

Позиционирање и оријентацију објеката прилаго-
дити принципима пројектовања енергетски ефикасних 
зграда, у складу са микроклиматским условима. 
Најпогоднији облик локације је правоугаоник, са 
широм страном у правцу исток-запад и ужом страном у 
правцу север - југ.  

Равни терени су погодни за организацију, али на 
јужној страни не постављати високе објекте, чија сенка 
може угрозити суседне објекте.  

 
Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Опште мере за унапређење енергетске ефикасности: 
- рационална употреба квалитетних енергената и 

повећање енергетске ефикасности у производњи, 
дистрибуцији и коришћењу енергије код крајњих 
корисника енергетских услуга, 

- рационално коришћење необновљивих природ-
них и замена необновљивих извора енергије обновљи-
вим где год је то могуће, 

- побољшање енергетске ефикасности и рацио-
нално коришћење енергије на нивоу града – у јавним 
комуналним предузећима, установама и јавним 
објектима у надлежности града применом мера на 
грађевинском омотачу, систему грејања и унутрашњем 
осветљењу; 

- подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем информативних кампања о енергетској 
ефикасности; 
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Европска директива EU 2002/91/EC о енергетској 
ефикасности зграда има за циљ повећање енергетских 
перформанси јавних, пословних и приватних објеката 
доприносећи ширим циљевима смањења емисије гасова 
са ефектом стаклене баште. Ова директива је 
дизајнирана да задовољи Кјото протокол и одговори на 
питања из Зелене књиге ЕУ о сигурном снабдевању 
енергијом. Овом директивом се постављају минимални 
захтеви енергетске ефикасности за све нове и постојеће 
зграде које пролазе кроз велике преправке. 

 
Посебне мере за унапређење енергетске 

ефикасности: 
 
- извођење грађевинских радова на објектима у 

границама Плана, у циљу повећања енергетске ефикас-
ности - боља изолација, замена прозора, ефикасније 
грејање и хлађење; 

- подизање нивоа свести крајњих корисника о 
енергетској ефикасности, потреби за рационалним 
коришћењем енергије и уштеди која се може постићи 
спровођењем мера енергетске ефикасности; 

- побољшање енергетске ефикасности јавне расвете 
- замена старих сијалица и светиљки новом опремом 
која смањује потрошњу; 

- побољшање енергетске ефикасности водовода и 
канализације - уградњом фреквентних регулатора и 
пумпи са променљивим бројем обртаја; 

- побољшање енергетске ефикасности даљинског 
грејања изградњом модерних подстаница и уградњом 
термостатских вентила. 

Програм енергетске ефикасности Града Крушевца 
2015. - 2018.г., усвојен је у децембру 2014. године. 

 
 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
3.1. Локације за које се обавезна израда 

урбанистичког пројекта 
 
Планом детаљне регулације одређене су локације 

за које је обавезна израда Урбанистичких пројеката: 
 површине јавне намене, што укључује: тргове и 

скверове у случају значајнијих интервенција на њима; 
 објекте вишепородичног становања у урбани-

стичким зонама А2, А4, Б3, као и објекте комерци-
јалних делатности са становањем у урбанистичкој зони 
Б7 или за компатибилну намену у овим зонама; 

 објекте вишепородичног становање у урбани-
стичким зонама Б4, Б6 и Б2.  

За објекте вишепородичног становања или објекте 
комерцијалних делатности различитих типова (тип КД-
02, тип КД-041), који имају карактеристике објеката 
вишепородичног становања израда урбанистичког 
пројекта је потребна ради урбанистичко архитектонске 
разраде локације или на захтев инвеститора у складу са 
Законом. У том случају у урбанистичком пројекту 
потребно је урадити урбанистичку анализу зоне у којој 
се налазе. Обавезно је испунити све услове дате 
урбанистичким планом, који се односе и на услове из 
домена обезбеђивања довољног броја гаражних и 
паркинг места, приступних саобраћајница, стаза, места 
за контејнере, минимума слободних површина 

неопходних за организацију живота станара или 
корисника ових објеката и др. 

Планом нису одређене локације за израду 
урбанистичко архитектонског конкурса. 

 
3.2. Локације за које је обавезна израда планова 

парцелације, односно препарцелације 
 
Планом се одређује израда пројеката парцелације, 

одн. препарцелације за: 
 све јавне површине у оквиру плана (паркове, 

тргове, скверове, улице, јавне паркинге и др.) по указа-
ној потреби ради формирања грађевинске парцеле. 

 локације са објектима јавне намене (комуналне 
делатности и др.) по указаној потреби ради формирања 
грађевинске парцеле; 

 
3.3. Општи урбанистички услови за 

парцелацију, регулацију и изградњу 
 
Општи урбанистички услови представљају општа 

правила грађења за појединачне грађевинске парцеле; 
 
3.3.1. Општи услови парцелације 
 
Грађевинска парцела јесте део грађевинског 

земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, 
која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела има по правилу облик 
правоугаоника или трапеза. Изузетак може бити у 
случају када то подразумева постојеће катастарско, 
одн. имовинско стање, постојећи терен или тип 
изградње. 

Минимална површина парцеле и минимална 
ширина парцеле за сваку планирану намену, а према 
типологији градње, дефинисане су овим планом. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

 
Редовна употреба објекта 
 
Парцеле објеката различитих намена дозвољених 

Планом, у отвореним, компактним или мешовитим 
блоковима могу да се формирају на земљишту испод 
објекта, као земљишту за редовну употребу објекта, у 
складу са Законом.  

Ове парцеле чине грађевинску парцелу, која се 
формира израдом одговарајућег урбанистичко-
техничког документа. Величина те парцеле може да 
буде и испод прописане величине, под условом да 
постоји приступ (јавни или приватни) јавној 
саобраћајној површини (постојећој или планираној за 
изградњу), који омогућава функционисање објекта. 

 
3.3.2. Општи услови регулације 
 
Регулациона линија и појас регулације 
 
Регулациона линија јесте линија разграничења 

између површине одређене јавне намене и површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене.  
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Регулациона линија јавног пута је основни елемент 
за утврђивање саобраћајне мреже. 

Најмање дозвољене ширине појаса регулације по 
врстама саобраћајница: 

 
 примарна саобраћајница ................................. 10м 
 секундарна саобраћајница .............................. 8,5м 
 терцијална саобраћајница ............................... 6м 
 колски пролази ................................................ 5м 
 приватни пролази ............................................ 2,5м 
 пешачке стазе ................................................... 1,5м 
 
Насељска (примарна и секундарна) мрежа инфра-

структуре поставља се у појасу регулације. 
 
Грађевинска линија и положај објекта на 

парцели 
 
Положај објекта на парцели дефинише се 

грађевинском линијом у односу на: 
 
 регулациону линију, 
 бочне суседне парцеле и 
 унутрашњу суседну парцелу. 
 
Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод 

површине земље и воде до које је дозвољено грађење 
основног габарита објекта. 

Све грађевинске линије у границама парцеле 
морају бити постављене тако да: 

 не ометају функционисање објеката на парцели, 
 не ометају формирање инфраструктурне мреже 

на парцели и 
 не угрожавају функционисање и статичку 

стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. 
Грађевинска линија подземних етажа или објеката 

може се утврдити и у појасу између регулационе и 
грађевинске линије надземних етажа, као и у 
унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то 
не представља сметњу у функционисању објекта или 
инфраструктурне и саобраћајне мреже. Подземна 
грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. 
Она се дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле. 

За изградњу објеката јавне намене (подземне јавне 
гараже, подземни пешачки пролази и сл.), подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

За изградњу објеката јавне намене (надземни 
пешачки пролази, надземне пасареле и сл.), надземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Положај објекта на парцели која има индиректну 
везу са јавним путем, преко приватног пролаза, 
утврђује се према правилима дефинисаним за 
одговарајућу намену и тип изградње. 

Уколико грађевинска парцела има неправилан 
облик, пресек грађевинске линије и бочних граница 
парцеле представља минималну ширину парцеле 
(фронт према улици). 

3.3.3. Општи услови изградње 
 
Планом је дефинисана могућност изградње 

објеката у функцији детаљних намена: 
 становање 
 породично становање - типови: ПС-01, ПС-02 
 вишепородично становање - типови: ВС-01, 

ВС-02 и ВС-03 и затечено вишепородично становање 
 комерцијалне делатности – типови: КД-01, КД-

02, КД-041 
 комуналне делатности, 
 зеленило. 
У плану детаљне регулације је приказана детаљна 

намена земљишта по појединачним зонама, одн. врста и 
намена објеката који се могу градити по појединачним 
зонама, компатибилне намене објеката, као и врста и 
намена објеката чија је изградња забрањена. 

Породични стамбени објекти су стамбени објекти 
са највише три стамбене јединице. 

Вишепородични стамбени објекти су стамбени 
објекти са четири и више стамбених јединица. 

Јавне функције у овом Плану представљају намену 
површина које је намењена објектима који су по свом 
карактеру јавни, као и објекте који су за јавно 
коришћење намењени већем броју корисника и сл., и не 
представљају нужно површину јавне намене. 

Тип КД-01 - подразумева комерцијалне делатности 
као трговачки, трговачко-пословни центри и велики 
маркети и сл. 

Тип КД-02 подразумева комерцијалне делатности 
из области: трговине, угоститељства, туризма, 
занатства, услуга, пословања и финансија, бирое, 
агенције и сл. 

Тип КД-041 подразумева комерцијалне делатности 
у функцији туризма: хотели, коначишта, виле, 
апартмани, хостели и сл. 

 
Врсте и компатибилне намене објеката који се 

могу градити у појединачним зонама 
 
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру 

дозвољеног индекса заузетости парцеле, дозвољава се 
на грађевинској парцели компатибилна намена, у 
оквиру објекта или као самосталног објекта. 

На грађевинским парцелама на подручју Плана 
није дозвољена изградња помоћних објеката као 
самосталних. 

У оквиру намене становања, могућа је у приватном 
власништву изградња објеката намењених образовању, 
здравству, социјалној и дечијој заштити, култури, 
религији, информисању, али само под условом да 
задовоље нормативе и критеријуме за одговарајућу 
делатност. 

Комерцијалне делатности, се могу организовати у 
приземним етажама стамбеног објекта или у оквиру 
самосталног објекта на истој парцели. 

Однос становања према пословању: до 50% : 50%. 
У оквиру објеката не могу се организовати 

садржаји који додатно генеришу потребу за паркинг 
местима, магацинским простором и сл. 

У оквиру намене комерцијалних делатности дозво-
љена је изградња самосталних стамбених објеката. 
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У оквиру грађевинских парцела са објектима 
комерцијалних делатности, забрањено је складиштење 
и депоновање материјала и робе, што подразумева: 
отпадни материјал, грађевински материјал, ауто-отпад, 
пластику и др. 

У оквиру намене јавних функција, не дозвољава се 
изградња компатибилних делатности осим изузетно 
уколико је то могуће, комерцијалних делатности, које 
подразумевају пословање и различите облике услуга. 

Однос јавних функција према пословању: до 
80%:20%. 

Компатибилне намене могу бити и 100% 
заступљене на појединачној грађевинској парцели и на 
њих се примењују правила грађења дефинисана за 
основну намену. 

Промена намене површина мора бити у складу са 
планом. 

Зеленило се као намена сматра компатибилним 
свим осталим наменама. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар 
и урбана опрема компатибилни су са свим наменама и 
могу се без посебних услова реализовати на свим 
површинама. 

 
Врста и намена објеката чија је изградња 

забрањена 
 
Забрањена је изградња објеката чија би делатност 

буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним 
водама и другим штетним дејствима или визуелно 
могла да угрози основну намену простора. 

Објекат не испуњава услове за изградњу уколико је 
на постојећој јавној површини, или на објектима или 
коридорима постојеће инфраструктуре. 

Забрањена је изградња објеката и извођење радова 
на простору предвиђеном за заштитне појасеве, 
односно не могу се градити објекти и вршити радови 
супротно разлогу због којег је појас успостављен. 

Објекти чија је изградња забрањена су сви они 
објекти за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, а за које се у прописаној процедури 
не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на 
животну средину. 

 
Урбанистички показатељи 
 
Урбанистички показатељи дати су као максималне 

дозвољене вредности које се не могу прекорачити и 
односе се на:  

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) 
јесте збир површина свих надземних етажа објекта, 
мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне 
мере ободних зидова (са облогама, парапетима и 
оградама). 

Индекс изграђености (ИИ) парцеле јесте однос 
бруто развијене грађевинске површине (БРГП) 
изграђеног или планираног објекта и укупне површине 
грађевинске парцеле. 

Индекс заузетости (ИЗ) парцеле јесте однос 
габарита хоризонталне пројекције изграђеног или 
планираног објекта и укупне површине грађевинске 
парцеле, изражен у процентима (%). 

Максимална спратност објеката, као параметар 
којим се одређује висинска регулација, дефинисана је, 
по планираним наменама, у посебним правилима 
грађења. 

 
Положај објеката на парцели 
 
Објекти могу бити постављени на грађевинској 

парцели: 
 у непрекинутом низу (објекат на парцели 

додирује обе бочне границе грађевинске парцеле), 
 у прекинутом низу или једнострано узидани 

“двојни” (објекат на парцели додирује само једну бочну 
линију грађевинске парцеле, 

 као слободностојећи (објекат не додирује ни 
једну границу грађевинске парцеле), 

 као полуатријумски (објекат додирује три 
границе грађевинске парцеле). 

Под слободностојећим објектима подразумевају се 
и објекти вишепородичног становања типа „ламела“, 
односно они који имају више улаза. 

Уколико се објекат на парцели поставља као 
слободностојећи, објекат поставити тако да својом 
дужом фасадом буде паралелан са улицом, како би се 
формирао улични фронт. 

Вишеспратни објекат не сме својим положајем 
утицати на смањење директног осунчања другог 
објекта, више од половине трајања његовог директног 
осунчања. 

 
Грађевинска линија 
 
Грађевинска линија дефинисана је у графичком 

прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони план са зонама 
за изградњу“. 

Објекат се поставља предњом фасадом на 
грађевинску линију, односно унутар простора у оквиру 
које је могућа изградња објекта.  

За објекте  код којих се грађевинска линија 
поклапа са регулационом линијом  постављање објекта 
на грађевинску линију је обавезно. 

Подземна грађевинска линија (делови објекта, 
подземна гаража,) може се утврдити и у појасу између 
регулационе и грађевинске линије, као и унутрашњем 
дворишту изван основног габарита објекта, под 
условом да се избором начина и котом фундирања 
објекта, не угрозе постојећи темељи суседних објеката, 
инфраструктура или саобраћајна површина. 

Подземне и подрумске етаже могу прећи задату 
грађевинску линију до граница парцеле, али не и 
регулациону линију према јавној површини. Она се 
дефинише посебно уколико се не поклапа са 
грађевинском линијом приземља. 

За изградњу објеката јавне намене подземна 
грађевинска линија утврђује се у појасу регулације. 

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне 
парцеле, осим уз сагласност власника или корисника 
суседне парцеле. 

Положај објекта не може се мењати у односу на 
Планом усвојено регулационо решење (растојање 
грађевинске од регулационе линије). 
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Грађевинска линија породичних стамбених 
објеката - типови ПС-01, ПС-02 

 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између 
регулационе и грађевинске линије се утврђује на основу 
позиције већине изграђених објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте је 3м, осим за објекте у низу и 
осим у случајевима кад се локацијски услови издају за 
регулисани део улице у коме се грађевинска и 
регулациона линија поклапају. 

Растојање између регулационе и грађевинске 
линије за нове објекте са подземном гаражом је 5м, 
осим за објекте у низу и осим у случајевима кад се 
локацијски услови издају за регулисани део улице у 
коме се грађевинска и регулациона линија поклапају. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

Грађевинска линија за објекте који се не налазе 
непосредно уз улицу утврђена је у посебним правилима 
грађења за сваку ситуацију понаособ. 

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности - тип КД-02 
 
Растојање између регулационе и грађевинске 

линије за нове објекте се утврђује према преовлађујућој 
намени објеката у зони у којој се објекат комерци-
јалних делатности гради. 

У зони изграђених објеката растојање између се 
утврђује на основу позиције већине изграђених 
објеката (преко 50%).  

 
Грађевинска линија објеката комерцијалних 

делатности – тип КД-041 
 

Растојање између регулационе и грађевинске линије за 
нове објекте је минимално 5м, осим у случајевима кад 
се локацијски услови издају за регулисани део улице у 
коме се грађевинска и регула-циона линија поклапају. 
 

Међусобна удаљеност објеката 
 
Међусобна удаљеност породичних стамбених 

објеката - типови ПС-01, ПС-02 
 

Међусобна удаљеност нових објеката је минимум 
4м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од 
границе суседне парцеле. 

Најмање дозвољено растојање новог објекта и 
линије суседне грађевинске парцеле је за: 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5м (дозвољени су 

само отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 2,5м 

Изграђени објекти чије растојање од другог објекта 
високоградње износи мање од 3м у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија. 

За зоне изграђених објеката чије је растојање од 
границе грађевинске парцеле различито од утврђених 
вредности, нови објекти се могу постављати и на 
растојањима која су ранијим правилима утврђена и то: 

 слободностојеће објекте на делу бочног дво-
ришта северне оријентације је 1м (дозвољени су само 
отвори помоћних просторија и степеништа, мин. 
парапета 1,6м) 

 слободностојеће објекте на делу бочног 
дворишта јужне оријентације је 3м. 

Изграђени објекти чије је растојање од линије 
суседне грађевинске парцеле мање у случају 
реконструкције и доградње, не могу имати на суседним 
странама отворе стамбених просторија.  

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције и доградње не могу имати 
отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност вишепородичних стамбених 

објеката – типови ВС-01, ВС-02, ВС-03 
 
Међусобна удаљеност слободностојећих 

вишеспратних објеката и објеката који се граде у 
прекинутом низу, спратности П+2, П+3 и П+4, износи 
најмање 1/2 висине вишег објекта. Ово растојање се 
може смањити на 1/4 висине вишег објекта ако објекти 
на наспрамним бочним фасадама не садрже отворе на 
стамбеним и пословним просторијама, као и атељеима, 
али не може бити мање од 5м. Растојање се утврђује у 
односу на хоризонталну пројекцију габарита објекта. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта које се налазе на мањем растојању од 
2,5м од границе суседне парцеле могу имати само 
отворе минималне висине парапета 1,6м. 

Све фасадне равни изграђеног вишепородичног 
стамбеног објекта постављеног на граници грађевинске 
парцеле у случају реконструкције и доградње не могу 
имати отворе на тим фасадама. 

 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности 
 
Тип КД-02 
 
Међусобна удаљеност објеката комерцијалних 

делатности се утврђује према спратности објекта и 
примењују се иста удаљења као и за објекте 
породичног и вишепородичног становања. 

 
Тип КД-041 
 
Међусобно растојање између објеката је мини-

мално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
Минимално растојање од бочних и задње границе 

парцеле је 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4м. 
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Висина објеката 
 
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта 

до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно 
до коте венца (за објекте са равним кровом). 

Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије 
терена и вертикалне осе објекта. 

Објекти могу имати подрумске или сутеренске 
просторије ако не постоје сметње геотехничке и 
хидротехничке природе, тј. дубину и начин фундирања 
обавезно ускладити са карактером тла. 

Релативна висина објекта је она која се одређује 
према другим објектима или ширини регулације. 
Релативна висина је: 

 на релативно равном терену – растојање од 
нулте коте до коте слемена (за објекте са косим 
кровом), односно венца (за објекте са равним кровом), 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 
2,0м - растојање од нулте коте до коте слемена, 
односно венца, 

 на терену у паду са нагибом према улици 
(навише), кад је растојање од нулте коте до коте 
нивелете јавног или приступног пута веће од 2,0м - 
растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена 
(венца) умањено за разлику висине преко 2,0м, 

 на терену у паду са нагибом од улице (наниже), 
кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или 
приступног пута - растојање од коте нивелете пута до 
коте слемена (венца), 

 на стрмом терену са нагибом који прати нагиб 
саобраћајнице висина објекта се утврђује применом 
одговарајућих претходних тачака, 

 висина венца новог објекта са венцем усклађује 
се по правилу са венцем суседног објекта, 

 висина надзидка стамбене поткровне етаже 
износи највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, а одређује се на месту грађевинске линије 
основног габарита објекта и као таква мора се појавити 
на најмање 50% дужине сваке фасаде објекта, 

 висина новог објекта не сме бити већа од 1,5 
ширине регулације улице, односно растојања до 
грађевинске линије наспрамног објекта, осим у већ 
изграђеним насељима (дефинисана регулација). 

 
Кота приземља објеката 
 
Кота приземља објеката одређује се у односу на 

коту нивелете јавног или приступног пута, односно 
према нултој коти објекта и то: 

 кота приземља нових објеката на равном терену 
не може бити нижа од коте нивелете јавног или 
приступног пута, 

 кота приземља може бити највише 1,2м виша 
од нулте коте, 

 за објекте на терену у паду са нагибом од улице 
(наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете 
јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2м 
нижа од коте нивелете јавног пута, 

 за објекте на терену у паду са нагибом који прати 
нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се 
применом одговарајућих тачака овог поглавља, 

 за објекте који у приземљу имају нестамбену 
намену кота приземља може бити максимално 0,2м 
виша од коте тротоара (денивелација до 1,2м савладава 
се унутар објекта). 

 
Изградња других објеката на истој грађевинској 

парцели 
 
На истој грађевинској парцели дозвољава се 

изградња више објеката, исте или компатибилне 
намене. 

При утврђивању индекса изграђености, односно 
индекса заузетости грађевинске парцеле, урачунава се 
површина свих објеката на парцели. 

 
Услови за реконструкцију и доградњу 

постојећих објеката 
 
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс 

заузетости, индекс изграђености, спратност) већи од 
параметара датих овим планом, задржавају постојеће 
параметре без могућности увећавања. 

Постојећи објекти који се реконструишу, дограђују 
и сл. морају да испуњавају све услове дате овим планом 
(урбанистички параметри, спратност). 

Изграђени стамбени објекти који се задржавају, а 
чија је грађевинска линија према улици изван утврђене 
грађевинске линије за нове објекте (до регулационе 
линије) се могу задржати у постојећој хоризонталној 
регулацији, а надградити до спратности утврђене планом. 

Изграђени пословни или помоћни објекти, који се 
задржавају, а чија је грађевинска линија према улици 
изван утврђене грађевинске линије за нове објекте (до 
регулационе линије) се могу задржати у постојећој 
хоризонталној регулацији и не могу се надграђивати. 

На постојећим објектима се могу изводити све 
интервенције потребне за функционисање, побољшање, 
унапређење и осавремењавање објеката.  

Свака интервенција на постојећим објектима 
јавних функција мора бити у складу са критеријумима 
и нормативима за одређену врсту објекта. 

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и 
удаљења од граница парцела мања од вредности 
утврђених овим планом, у случају реконструкције, на 
суседним странама није дозвољено постављање нових 
отвора. 

За објекте који су проглашени за добра која 
уживају предходходну заштиту неопходно је да се мере 
техничке заштите, интервенције и други радови на 
објектима могу изводити само уз предходно издате 
услове и сагласности од стране надлежне Службе 
заштите и на начин утврђен Законом о заштити 
културних добара. 

 
Услови за нове објекте у оквиру зона 

изграђених објеката 
 
Код постојећих зона изграђених објеката (потпуно 

или делимично формираних), грађевинска линија према 
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регулацији је дефинисана постојећим изграђеним 
објектима који се задржавају. 

Висину новог објекта у зони изграђених објеката 
ускладити са преовладавајућом висином изграђених 
објеката. 

Нови објекат се може градити на растојању мањем 
од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност 
власника, односно корисника суседне парцеле. У том 
случају, на зиду новог објекта према суседу није 
дозвољено постављање било каквих отвора. 

На калканском зиду новог објекта у низу, односно 
новог једнострано узиданог објекта према суседном 
постојећем објекту на граници парцеле, а који има 
изграђен светларник, обавезна је изградња светларника 
исте величине и симетричног постојећем светларнику. 

У светларнику објеката у низу или двојних објеката 
дозвољени су наспрамни отвори помоћних просторија 
и степеништа. 

 
Грађевински елементи објекта 
 
Грађевински елементи објекта на нивоу приземља 

могу прећи грађевинску, односно регулациону линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада), и то: 

 излози локала - 0,3м, по целој висини, када 
најмања ширина тротоара износи 3,0м (испод те 
ширине тротоара није дозвољена изградња испада 
излога локала у приземљу), 

 излози локала – 0,9м, по целој висини у 
пешачким зонама, 

 транспарентне браварске конзолне над-
стрешнице у зони приземне етаже – максимално 2,0м 
по целој ширини објекта са висином изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара, 

 платнене надстрешнице са масивном 
браварском конструкцијом – 1,0м од спољне ивице 
тротоара на висини изнад 3,0м, а у пешачким зонама 
према конкретним условима локације, 

 конзолне рекламе - 1,2м на висини изнад 3,0м, 
односно 1,0м од спољне ивице тротоара. 

Испади на објекту у односу на регулациону линију 
су дефинисани за сваку зону посебно. 

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску, 
одн. регулациону линију више од 1,2м и то на делу 
објекта вишем од 3м. Хоризонтална пројекција испада 
поставља се у односу на грађевинску, односно 
регулациону линију. 

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, 
улазне надстрешнице са и без стубова) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући 
од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада на следећи начин: 

 на делу објекта према предњем дворишту – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне северне оријентације (најмањег растојања од 
суседне грађевинске парцеле од 1,5м) – 0,6м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу објекта према бочном дворишту 
претежне јужне оријентације (најмањег растојања од 

суседне грађевинске парцеле од 2,5м) – 0,9м, али 
укупна површина грађевинских елемената не може 
прећи 30% бочне фасаде изнад приземља, 

 на делу према задњем дворишту (најмањег 
растојања од суседне грађевинске парцеле од 5м) – 
1,2м, али укупна површина грађевинских елемената не 
може прећи 30% задње фасаде изнад приземља. 

 
Спољашње степениште 
 
Ако је грађевинска линија увучена у односу на 

регулациону линију мин. 3,0м и ако савладавају висину 
од 0,9м могу се постављати на објекат (предњи део). 

Уколико степенице савладавају висину већу од 
0,9м, онда улазе у габарит објекта. 

 
Доградња лифтова и степеништа 
 
Доградња вертикалних комуникација (лифтова и 

степеништа) допуштена је код свих типова објеката под 
следећим условима: 

 да се изводи уз сагласност аутора објекта. 
 да са постојећим објектом чини стилски и 

естетски усклађену целину. 
 да не угрожава функцију и статичку стабилност 

постојећег и суседног објекта. 
 да буду испоштована правила о минималним 

растојању габарита објеката. 
 
Начин обезбеђивања приступа парцели 
 
Уколико парцела нема директан приступ на пут 

или другу јавну површину намењену за саобраћај, 
могуће је формирање приватног пролаза: 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењене изградњи породичних стамбених објеката не 
може бити мања од 2,5м. 

 ширина приватног пролаза за парцеле 
намењеним изградњи објеката осталих намена, не може 
бити мања од 5,0м. 

Корисна ширина пролаза на грађевинској парцели, 
поред једне стране објекта мора бити без физичких 
препрека (степенице, жардињере, бунари и сл.). 

Прилази комерцијалним, пословним и др. 
садржајима на парцели морају бити организовани тако 
да не ометају функцију становања. 

Код објеката у непрекинутом или прекинутом низу 
могуће је је отварање пролаза кроз фасадну раван 
објекта, ка унутрашњости парцеле, минималне корисне 
ширине 3,0м.  

 
Паркирање 
 
Паркирање и гаражирање возила на парцелама 

корисника планира се, са капацитетима сходно намени 
и врсти делатности која се обавља према важећем 
плану вишег реда, Правилницима и нормативима. 

Паркирање се обезбеђује на следећи начин: 
 Паркирање се може организовати као партерно 

уколико то дозвољавају просторне могућности парцеле, 
у оквиру гаража и комбиновано. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници стамбених објеката обезбеђују простор на 
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сопственој грађевинској парцели, изван површине 
јавног пута и то једно паркинг или гаражно место на 
један стан и једно паркинг или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора. 

 За паркирање возила за сопствене потребе 
власници објеката комерцијалних делатности 
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели 
за смештај возила, како теретних, тако и путничких и 
то једно паркинг место или једно гаражно место на 
70м2 корисне површине пословног простора, осим за: 
пошту – једно ПМ на 150м2 корисног простора, 
трговину на мало – једно ПМ на 100м2 корисног 
простора, угоститељске објекте – једно ПМ на користан 
простор за осам столица, хотелијерску установу – једно 
ПМ на користан простор за десет кревета. 

 За паркирање возила за објекте јавних функција 
потребан број паркинг и гаражних места за сопствене 
потребе и за кориснике обезбеђује се на грађевинској 
парцели, а у складу са наменом објекта: здравствене, 
образовне и административне установе – једно ПМ на 
70м2 корисног простора, позориште или биоскоп – 
једно ПМ на користан простор за тридесет гледалаца. 

 За објекте вишепородичног становања, објекте 
комерцијалних делатности и јавних функција, као и 
објекте комерцијалних делатности у функцији туризма 
уколико се делимично не може обезбедити не постоји 
могућност за паркирање возила на припадајућој 
грађевинској парцели, паркирање се може организовати 
на другој грађевинској парцели (у радијусу од 200м) 
под условом да се гради истовремено са објектом коме 
служи на начин дефинисан у претходним ставовима, а 
у складу са наменом објеката. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

Планом је предвиђена изградња више јавних 
паркинга део тако планираног паркинг простора могу 
користити и корисници објеката чија је изградња 
планирана, с тим да је препорука да се ови објекти 
намењени паркирању са одговарајућим капацитетом 
граде и стављају на употребу истовремено са објектима 
чија је изградња планирана. 

Обезбедити потребан број паркинг места за возила 
особа са посебним потребама и у складу са важећим 
Правилником која регулише ову област. 

Гараже се планирају у објекту или ван објекта на 
грађевинској парцели. 

Површине гаража објеката које се планирају 
надземно на грађевинској парцели урачунавају се при 
утврђивању индекса заузетости (ИЗ), односно индекса 
изграђености (ИИ). Подземне гараже се не урачунавају 
у индексе. 

Подземне гараже планирају се испод објеката, у 
габариту или изван габарита објекта. 

Дозвољена је изградња више подземних етажа, под 
условом да не постоје сметње геотехничке или 
хидротехничке природе.  

Тачни положај подземне грађевинске линије 
утврдиће се на основу геотехничке документације за 
изградњу подземне гараже и стања суседних објеката.   

При градњи гаража за нове објекте могуће је 
удруживање ради градње заједничког  улаза, излаза и 
главне подземне комуникације са које би се улазило у 

подземне гараже испод појединих објеката односно 
парцела, у том случају обавезна је израда Урбанистичког 
пројекта. 

 
Одводњавање површинских вода 
 
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не 

могу се усмеравати ка суседним грађевинским парце-
лама, већ према улици, односно регулисаној атмосфер-
ској канализацији. 

 
Архитектонско обликовање тргова 
 
Тргове третирати као јединствене објекте у 

простору и тако их и планирати и уређивати. Поред 
испуњења функционалности ови простори морају 
имати посебне амбијентално-архитектонске вредности. 
Партерно уређење тргова, коришћење материјала, боја, 
као и других елемената који се на њима јављају морају 
бити међусобно усклађени и јединствени за целину која 
чини трг.  

 
Уређење тргова и скверова 
 
На трговима и скверовима није дозвољена 

изградња спортско - рекреативних садржаја. 
Није дозвољена изградња дечјих игралишта осим 

ако су такви садржаји примерени месту и значају трга и 
ако је могуће обезбедити пуну сигурност деце. 

Дозвољено је формирање зона за краћи одмор. 
На трговима и скверовима могу се организовати 

садржаји забаве и манифестација културе. 
 
Архитектонско обликовање објеката 
 
Архитектура нових објеката треба бити усмерена 

ка очувању и подизању амбијенталних вредности 
простора. Примењене урбане форме и архитектонско 
обликовање морају бити такве да доприносе стварању 
хармоничне слике града, што је производ талента и 
воље да се таква слика града и постигне. 

Посебно водити рачуна о усклађености и 
обликовању елемената фасаде, коришћењу детаља у 
архитектури,  поплочавању партера, као и материја-
лима који ће се користити у обради фасаде, са циљем 
подизања урбаних и архитектонских вредности 
централног градског подручја на виши ниво. 

Обликовање и обрада објеката треба да буде 
примерена локацији и високог квалитета, уз коришћење 
савремених материјала, техника и технологије изградње. 

Код дефинисања вертикалне регулације објеката у 
низу водити рачуна о висини завршне коте плоче изнад 
приземља објеката и доњој коти кровног венца, као 
основног елемента висинске позиције објекта. Обавеза 
је да се у урбаној форми која је формирана као целина, 
посебно усагласе сви ови елементи уз минимална 
одступања.    

Посебну пажњу обратити при обликовању угаоних 
и завршних објеката у блоку, уз њихово наглашавање.  

Уређење уличних фасада мора бити такво да 
доприноси укупном повећању урбаних и архитектон-
ских вредности простора.  
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Објекте архитектонски обликовати са модерним и 
сведеним структурним елементима, модерних форми 
прилагођених градској структури уз уважавање 
елементарних естетских захтева. 

Укупна архитектура објеката не сме за уређење фасада 
користити оне елементе који воде ка кичу, као што су 
лажна постмодернистичка архитектура или псеудоархи-
тектура која користи префабриковане стилске, бетонске, 
пластичне, гипсане и друге елементе на фасади. 

Примењене боје фасаде и примењени материјали у 
обради фасаде и отвора морају бити у складу са 
контекстом простора у коме се објекти налазе.  

Уређењу дворишних фасада такође посветити 
нужну пажњу, јер амбијенти унутрашњих дворишта 
могу бити веома атрактивни са понудом различитих 
приземних и партерних садржаја.  

Применити начела унапређења енергетске 
ефикасности и одрживе градње, применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, 
изградње и употребе објеката, у складу са наменом 
објекта и карактером локације.  

 
Архитектонско обликовање кровова 
 
Врсту и облик крова прилагодити намени објекта и 

обликовним карактеристикама окружења. 
Кров се такође може извести и као зелени кров, 

односно раван кров насут одговарајућим слојевима и 
озелењен. 

 
Ограђивање грађевинских парцела 
 
Зидане и друге врсте ограда постављају се тако да 

сви елементи ограде (темељи, ограда, стубови ограде и 
капије) буду на грађевинској парцели која се ограђује. 

Врата и капије на уличној огради не могу се 
отварати ван регулационе линије. 

Грађевинске парцеле за породично становање могу 
се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,9м, или 
транспарентном или живом оградом (која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле) до висине од 1,4м. 

Зидана непрозирна ограда се може подићи до 
висине од 1,4м уз сагласност суседа, тако да сви 
елементи ограде буду на земљишту власника ограде. 

Грађевинске парцеле за вишепородично становање 
се не ограђују. 

Грађевинске парцеле за објекте комерцијалних 
делатности се не ограђују, осим ако се не налазе у зонама 
породичног становања где је ограђивање могуће у складу 
са условима за ограђивање грађевинских парцела за 
породично становање или из безбедносних разлога. 

Грађевинске парцеле за објекте јавних функција се 
не ограђују, осим ако за то не постоји потреба из 
безбедносних разлога (школе, вртићи, атлетски 
стадион, базен, спортски центар и сл.). Ограда је 
транспарентна, максималне висине парапета до 0,4м и 
висине ограде до 2,2м. 

 
Постављање контејнера за одлагање смећа  
 
Обезбеђивање контејнера за одлагање смећа 

реализовати у складу са нормативима и то: 1 контејнер 

на 1000м2 корисне стамбене површине и 1 контејнер на 
500м2 корисне површине пословног простора.  

Контејнере сместити у оквиру грађевинске 
парцеле, у габариту објекта или изван габарита објекта.  

 
Инжењерско геолошки услови за изградњу 

објеката 
 
У фази израде техничке документације, у завис-

ности од врсте и класе објеката, израдити Елаборат о 
геотехничким условима изградње. 

 
Услови за прикључење објекта на мрежу 

комуналне инфраструктуре 
 
Према условима утврђених Планом у делу 2.3. 

Урбанистички услови за уређење и изградњу мреже 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

 
3.4. Урбанистички услови парцелације, 

регулације и изградње по грађевинским зонама  
 
Урбанистички услови представљају посебна 

правила грађења за планиране намене површина по 
грађевинским зонама која се односе на појединачне 
грађевинске парцеле. 

 
3.4.1. Урбанистичка потцелина 1.1.8 
 
3.4.1.1 Урбанистичка зона А1: реализовано 

вишепородично становање са комерцијалним 
делатностима 

 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта у изведеним 

хоризонталним и вертикалним габаритима објекaта. 
Могућа је надградња објекта комерцијалних 

делатности са дозвољеном стамбеном или комерци-
јалном наменом. 

У постојећим објектима задржавају се комерци-
јалне делатности, које подразумевају обављање свих 
непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=45% 
 
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке зоне.  
 
Спратност објекта  
 
Постојећи објекти вишепородичног становања се 

задржавају у изведеним спратностима.  
Дозвољена спратност објекта комерцијалних 

делатности  који се надграђује је П+3. 
 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина грађевинских парцела је проистекла 

након дефинисања јавних површина и фактичког стања 
на парцели.  
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За објекат вишепородичног становања мање 
спратности П пр. = 645м2. 

Грађевинске парцеле за објекат комерцијалних 
делатности који се надграђује и вишепородични 
стамбени објекат веће спратности у овој зони ће се 
формирати пројектом препарцелације у складу са 
дефинисаним површинама јавне намене, правилима 
парцелације и фактичког стања.  

 
Паркирање 
 
Паркирање возила за кориснике вишепородичног 

стамбеног објекта, обавезно се обезбеђују на грађевин-
ској парцели изван површине јавног пута.  

У унутрашњости ове зоне планирана су два јавна 
паркинг простора. Део овог паркинга користе кори-
сници станова у објектима вишепородичног становања 
и објекта комерцијалних делатности. 

 
Архитектонско обликовање  
 
На објекту комерцијалних делатности кров извести 

као раван, или кос са минималним нагибом и кровним 
венцем који материјализацијом и обрадом одговара 
изведеној фасади објекта. 

За објекат који се надграђује водити рачуна о 
уклапању планираних етажа са већ изведеним етажама 
у конструктивном и архитектонском обликовању. 

Реализација планиране надградње могућа је само у 
случају да се изврши провера и докаже статичка 
стабилност  објеката.  

Габарит етажа које се надграђују мора бити такав 
да ни на који начин не угрози суседне објекте, 
нарочито ако на фасадама суседних објеката постоје 
отвори. Максимално дозвољен габарит етаже која се 
надграђује, не сме прећи габарит последње изведене 
етаже на постојећем објекту. 

Нису дозвољени било какви испади на будућим 
надграђеним етажама. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у функцио-
налном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове јединице ће се примењеним материјалима, а 
према важећим прописима, обезбедити у погледу 
термичке и  звучне заштите у односу на постојеће 
јединице и спољне утицаје.  

3.4.1.2. Урбанистичка зона А2: вишепородично 
становање типа ВС-05 и ВС-03 

 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-05 и ВС-03.  
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 50:50. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл, као и објекти у функцији 
туризма (градски хотели, хостели и сл.) 

За изградњу самосталног објекта комерцијалних 
делатности користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-03. 

Објекат типа ВС-05 се може извести у потпуности 
као стамбени. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=43% 
 
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке 

зоне и могу бити различити на појединачним 
парцелама, али не могу прећи дати максимални индекс 
заузетости за ову урбанистичку зону укупно. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 
могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови.  

 
Типологија објекта 
 
ВС-03 
 
Објекат у непрекинутом низу 
 
У делу објекта могуће је отварање фасадног 

пролаза кроз фасадну раван објекта ка унутрашњости 
блока.  

 
ВС-05  
 
Слободностојећи објекат 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.  

Дате грађевинске линије представљају габарит 
објеката, с тим де се дворишна грађевинска линија 
објекта у непрекинутом низу може мењати уз услов 
задовољења максималног индекса изграђености и 
минималних међусобних растојања објеката датих 
овим Планом. 
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Грађевинска линија објеката у непрекинутом низу 
према улици се делом може увући, како би се постигла 
занимљива форма објеката. 

 

Спратност објекта 

 

ВС-03 

П+4 – повучен спрат 

П+3 – у укупном габариту објекта 
 
Максимална висина венца објекта је 16.50м (П+4), 

одн. 13.50м (П+3) у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Није дозвољено претварање таванског простора у 
користан простор, као и било каква изградња у зони 
равне кровне терасе. 

 
ВС-05 

П+6 

Максимална висина венца објекта је 22.50м. 
Није дозвољено претварање таванског простора у 

користан простор. 
 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван грађевинске 

линије су 0,6м, у целој дужини уличне фасаде изнад 
приземља, према улици Доситејевој, одн. Трг 
Костурница. 

Могући испади на објекту на дворишној фасади, 
као и грађевинских елемената на нивоу приземља 
према улици,  дати су у делу 3.3.3. Општи услови 
изградње, Грађевински елементи објекта. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
ВС-03 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом низу је 600м2.  
Минимална ширина парцеле ће се определити у 

складу са минимално формираном површином парцеле, 
како би се непрекинути низ реализовао. 

Зону је могуће посматрати и као јединствену 
грађевинску парцелу са јединственим објектима. 
Коначно решење се утврђује урбанистичким пројектом 
и пројектом препарцелације.  

 
ВС-05 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта износи 1000м2, а 
минимална ширина парцеле износи 25м. 

 
Паркирање 
 
Гаража се планира у оквиру објеката, као подземна 

гаража. 

Гаража се може извести у више подземних етажа и 
у оквиру целе површине грађевинске парцеле, уколико 
нема сметњи геотехничке и хидротехничке природе. 

Подземне гараже се не урачунавају у индекс 
изграђености и индекс заузетости. 

Није допуштено привремено ни трајно претварање 
простора намењеног за паркирање или гаражирање 
возила у друге намене. 

Остали услови за гараже и паркирање су у делу  
 
Архитектонско обликовање 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци код објеката у непрекинутом низу представљају 
основне елементе који дефинишу висинску регулацију, 
које треба усагласити уз минимална одступања. 

За реализацију објекта у непрекинутом низу 
планирати равне или косе кровове, с тим да за обе 
целине избор мора бити јединствен. Нагиб прилагодити 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и његовом локацијом.  

Обзиром да се ради о објектима у централној 
градској зони у архитектонском обликовању применити 
високе стандарде у форми и материјализацији.  

Унутрашње двориште представља један атрактиван 
простор, који је могуће користити као отворене 
површине уз комерцијалне садржаје на приземљу 
објеката или на неки други начин, који је могуће 
уредити и озеленити. 

 
Уређење зелених и слободних површина на 

парцели 
 
Унутрашње двориште формирано у овој зони 

функционално и естетски уредити, простор поплочати, 
опремити урбаним мобилијаром и озеленити 
примерено амбијенту. 

Зеленило формирати од декоративних врста жбуња 
системом мањих зелених површина и жардињера. 

 
Ограђивање парцела 
 
Није дозвољено ограђивање парцела.  
 
3.4.1.3. Урбанистичка зона А3: реализовано 

вишепородично становање са комерцијалним 
делатностима 

 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта у изведеним 

хоризонталним и вертикалним габаритима објекта. 
У постојећим објектима задржавају се 

комерцијалне делатности, које подразумевају обављање 
свих непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

 
Индекс заузетости 
 
Задржавају се постојећи индекси изграђености. 
Из=45% на нивоу површине урбанистичке зоне А3. 



   200                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                    08.06.2018.  

 

Спратност објекта  
 
Постојећи објекти се задржавају у изведеним 

спратностима.  
 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина урбанистичке зоне  је проистекла након 

дефинисања границе површина јавне намене. У оквиру 
ове површине грађевинске парцеле за изведене објекте 
се уређују у складу са законом или задржавају у 
постојећем стању. 

 
Паркирање 
 
Паркирање возила за кориснике вишепородичних 

стамбених објеката је обезбеђено на грађевинској 
парцели изван површине јавног пута, на партеру или  у 
подземним гаражама. 

 
Ограђивање парцела 
 
Није дозвољено ограђивање парцела. 
 
3.4.1.4. Урбанистичка зона А4: вишепородично 

становање типа ВС-03 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл, као и објекти у функцији 
туризма (градски хотели, хостели и сл.) 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ВС-03. 

Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=57%.  
 
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке 

зоне и могу бити различити на појединачним 
парцелама, али не могу прећи дати максимални индекс 
заузетости за ову урбанистичку зону укупно. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 
могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови.  

 
 
 

Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.  

Дате грађевинске линије представљају габарит 
објекта, с тим де се дворишна грађевинска линија 
објекта се може мењати уз услов задовољења 
максималног индекса изграђености и минималних 
међусобних растојања објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+4 – повучен спрат 
П+3 – у укупном габариту објекта 
Максимална висина венца објекта је 16.50м (П+4), 

одн. 13.50м (П+3) у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Није дозвољено претварање таванског простора у 
користан простор. 

 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи објекта. 
 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом низу је 600м². 
Минимална ширина парцеле ће се определити у 

складу са минимално формираном површином парцеле, 
како би се непрекинути низ реализовао. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
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фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање. 
Код објеката у низу, могуће је отварање пролаза 

кроз фасадну раван објекта како би се обезбедио прилаз 
унутрашњости парцеле за смештај возила корисника 
стамбеног и пословног простора. Минимална ширина 
пролаза је 3.00м. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина је условљен бројем 

отворених паркинг места на парцели, али не може бити 
мањи од 10% травнатих и озелењених површина на 
нивоу парцеле. 

 
Ограђивање парцеле 
 
Није дозвољено ограђивање парцеле према 

улицама 12. пешадијски пук, Поручника Божидара и 
Трг Костурница. 

 
3.4.2. Урбанистичка потцелина 1.2.3 
 
3.4.2.1. Урбанистичка зона Б1: реализовано 

вишепородично становање 
 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта и планира се 

надградња стамбене етаже на постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима, тамо где 
надградња етаже није изведена. 

У приземљу постојећих објеката задржавају се 
комерцијалне делатности, које подразумевају обављање 
свих непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=98% на нивоу јединствене површине која је 

опредељена за намену вишепородичног становања, за 
низ објеката према улици Видовданској. 

Из=52% за катастарску парцелу бр. 1758 – 
задржава се постојећи индекс заузетости. 

 
Спратност објекта  
 
У односу на постојећу спратност дозвољена је 

надградња још једне стамбене етаже, код објеката код 
којих није изведена надградња. 

Постојећи објекат спратности П+12 се задржава у 
тој спратности. Код овог објекта могуће је текуће 
одржавање објекта ради омогућавања његовог 
нормалног коришћења. 

Објекат са изведеном надградњом се као такав 
задржава. 

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 
поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, уколико се надградња изводи као поткровље. 

Могућа је и надградња спрата и форма повученог 
спрата. 

За катастарску парцелу бр. 1758 – задржава се 
постојећа спратност објекта. 

 
Величина грађевинске парцеле 
 
Укупна површина грађевинске парцеле за низ 

објеката према улици Видовданској је проистекла 
након дефинисања јавних површина и фактичког стања 
на парцели и износи П пр.= 1.500м2  

У оквиру ове површине могуће је формирати 
посебне грађевинске парцеле за постојеће  

 
Паркирање 
 
Паркирање возила за кориснике вишепородичног 

стамбеног објекта, обавезно се обезбеђују на 
грађевинској парцели изван површине јавног пута.  

У унутрашњости ове зоне планиран је јавни 
паркинг простор. Део овог паркинга користе корисници 
станова у објектима вишепородичног становања. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који нису надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђене етаже треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у 
функционалном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице ће се примењеним 
материјалима, а према важећим прописима, обезбедити 
у погледу термичке и звучне заштите у односу на 
постојеће стамбене јединице и спољне утицаје.  
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3.4.2.2. Урбанистичка зона Б2: породично 
становање тип ПС-02  

 
Дозвољена намена 
 
Породично становање типа ПС-02.  
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ПС-02. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
За парцеле на којима је Из већи од планираног, 

задржава се постојећи Из без могућности увећања. 
 
Типологија објеката 
 
Изграђени објекти су слободностојећи. Задржава се 

постојећи тип објекта. 
 
Положај објекта на парцели 
 
Грађевинска линија објекта према улици је 

постављена према постојећој грађевинској линији у 
овој зони. Уколико се објекти надграђују до 
максималне дозвољене спратности дозвољено је 
постављање стубова изван грађевинске линије.  

Постојећи делови објекта који су изван 
грађевинске линије (степениште, терасе и сл.) се 
задржавају. 

Регулациона линија утврђене Планом је обавезна и 
нису дозвољена одступања. 

Дворишна грађевинска линија објекта се може 
мењати уз услов задовољења максималног индекса 
изграђености и минималних међусобних растојања 
објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+2 
 
Објекат се може надградити до планиране 

спратности у постојећим габаритима уколико је Из 
већи од планираног, или до максимално дозвољеног Из 
и поштовања међусобне удаљености објеката дате у 
општим урбанистичким условима овог Плана. 

Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

 
 

Архитектонско обликовање објеката 
 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

Кровови могу бити равни или коси уз поштовање 
нагиба према примењеном кровном покривачу који 
мора бити у складу са архитектуром објекта и 
примењеним материјалима на фасади. Максимални 
нагиб косих кровова је 25º са завршном кровном 
атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Катастарске парцеле у овој зони задржавају своју 

површину и ширину фронта. Регулациона линија се 
поклапа са границом катастарске парцеле. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање. 
 
3.4.2.3. Урбанистичка зона Б3: вишепородично 

становање ВС-03 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-03 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл, као и објекти у функцији 
туризма (градски хотели, хостели и сл.) 

За изградњу самосталног објекта компатибилне 
намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-03. 
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Постојећи објекти вишепородичног становања и 
комерцијалних делатности се задржавају. 

Могућа је пренамена приземља и првог спрата 
стамбеног простора у просторе комерцијалних 
делатности. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=53%.  
 
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке 

зоне и могу бити различити на појединачним 
парцелама, али не могу прећи дати максимални индекс 
заузетости за ову урбанистичку зону укупно. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 
могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови.  

 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом низу. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.  

Дате грађевинске линије представљају габарит 
објекта, с тим де се дворишна грађевинска линија 
објекта се може мењати уз услов задовољења 
максималног индекса изграђености и минималних 
међусобних растојања објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+4 – повучен спрат 
П+3 – у укупном габариту објекта 
 
Максимална висина венца објекта је 16.50м (П+4), 

одн. 13.50м (П+3) у односу на коту приступне 
саобраћајнице. 

Није дозвољено претварање таванског простора у 
користан простор. 

 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта у непрекинутом низу је 600м². 
Минимална ширина парцеле ће се определити у 

складу са минимално формираном површином парцеле, 
како би се непрекинути низ реализовао. 

 
 

Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање. 
Код објеката у низу, могуће је отварање пролаза 

кроз фасадну раван објекта како би се обезбедио прилаз 
унутрашњости парцеле за смештај возила корисника 
стамбеног и пословног простора. Минимална ширина 
пролаза је 3.00м. 

 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина је условљен бројем 

отворених паркинг места на парцели, али не може бити 
мањи од 10% травнатих и озелењених површина на 
нивоу парцеле. 

 
Ограђивање парцеле 
 
Није дозвољено ограђивање парцеле према ули-

цама 12. пешадијски пук, Поручника Божидара и 
Бирчаниновој. 

 
3.4.2.4. Урбанистичка зона Б4: вишепородично 

становање ВС-02 и породично становање ПС-02 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање типа ВС-02 и 

породично становање тип ПС-02. 
У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 

делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 
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Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри 
дефинисани за ВС-02 или ПС-02. 

Постојећи објекти реализовани као објекти 
комерцијалних делатности или објекти комерцијалних 
делатности са становањем се задржавају у постојећим 
хоризонталним и вертикалним габаритима. 

На катастарској парцели бр. 1759 могућа је и 
реализација вишепородичног стамбеног објекта 
спратности П+2. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
Типологија објеката 
 
Објекат се може поставити као двојни или 

слободностојећи, уз услов да ширина објекта 
постављеног као слободностојећи, према улици не буде 
мања од 7,5м. 

 
Положај објекта 
 
Регулациона и грађевинска линија према улици 

утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена 
одступања. 

Дворишна грађевинска линија објекта се може 
мењати уз услов задовољења максималног индекса 
изграђености и минималних међусобних растојања 
објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
ВС-02 
 
П+3 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
ПС-02 
 
П+2 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Комерцијалне делатности са становањем   
 
П+2 
Није дозвољено претварање таванског простора у 

користан простор. 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
 
 
 

Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објекта вишепородичног становања у 
прекинутом низу или двојног објекта је 600м². 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат 
вишепородичног становања у прекинутом низу је 12м. 

Минимална ширина фронта парцеле за двојни 
објекат вишепородичног становања је 2х10м. 

Минимална површина грађевинске парцеле за 
изградњу објекта породичног становања у прекинутом 
низу или двојног објекта је 250м², одн. 2х200м2. 

Минимална ширина фронта парцеле за објекат 
породичног становања у прекинутом низу или двојни је 
10м, одн. 2х10м. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  

 
Архитектонско обликовање објеката 
 
За објекте у прекинутом низу завршну коту плоче 

изнад приземља и кровне венце треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 
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Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање 
 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина за објекте вишепо-

родичног становања је условљен бројем отворених 
паркинг места на парцели, али не може бити мањи од 
10% травнатих и озелењених површина на нивоу 
парцеле. 

Проценат зелених површина за објекте породичног 
становања је 30%. 

 
Ограђивање парцеле 
 
Није дозвољено ограђивање парцеле према улици 

Бирчаниновој. 
 
3.4.2.5. Урбанистичка зона Б5: реализовано 

вишепородично становање  
 
Дозвољена намена 
 
Задржава се постојећа намена објекта и планира се 

надградња стамбених етажа на постојећим 
вишепородичним стамбеним објектима, тамо где 
надградња етаже није изведена или стамбених и 
пословних етажа на делу објекта постојеће спратности 
П, на к.п.бр. 2048. 

У приземљу постојећих објеката задржавају се 
комерцијалне делатности, које подразумевају обављање 
свих непроизводних делатности, чија намена не утиче 
негативно на становање. Забрањено је обављање 
делатности које стварају буку или загађење ваздуха, 
воде и земљишта. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=92% на нивоу јединствене површине која је 

опредељена за намену вишепородичног становања. 
 
Спратност објекта  
 
У односу на постојећу спратност дозвољена је 

надградња две стамбене етаже, код дела објекта код ког 
није изведена надградња. 

Постојећи објекат спратности П+5 се задржава у 
тој спратности, с тим што је дозвољено извођење етаже 
над целом површином објекта. 

Код објекта постојеће спратности П могућа је 
надградња до спратности П+5. Надградњом ових етажа 
не могу се угрозити постојећи отвори на бочној фасади 
објекта спратности П+5, али је потребно формирати 
затворени волумен објекта према улици Видовданској. 
Нису дозвољени испади на објекту у односу на 
утврђену регулациону линију, нити постављење 
стубова изван утврђене регулационе линије. 

Објекат са изведеном надградњом се као такав 
задржава. 

Висина назитка стамбене поткровне етаже износи 
највише 1,6м, рачунајући од коте готовог пода 

поткровне етаже до тачке прелома завршне кровне 
косине, уколико се надградња изводи као поткровље. 

Могућа је и надградња спрата и форма повученог 
спрата. 

 
Величина грађевинске парцеле 
 
Површина грађевинских парцела је проистекла 

након дефинисања јавних површина и фактичког стања 
на парцели и укупно износи П пр.= 2167м 

У оквиру ове површине могуће је формирати 
посебне грађевинске парцеле за постојеће појединачне 
објекте. 

 
Паркирање 
 
Паркирање возила за кориснике вишепородичног 

стамбеног објекта, обавезно се обезбеђују на 
грађевинској парцели изван површине јавног пута.  

У унутрашњости ове зоне планиран је јавни 
паркинг простор. Део овог паркинга користе корисници 
станова у објектима вишепородичног становања. 

 
Архитектонско обликовање  
 
Кровови се изводе као коси, а могу бити 

једноводни или вишеводни, уз поштовање нагиба 
према примењеном кровном покривачу.  

За делове објекта који нису надграђени водити 
рачуна о уклапању са већ изведеним етажама, посебно 
у делу спратних висина, кровног венца и у осталим 
елементима који дефинишу висинску регулацију. 

Архитектура надграђених етажа треба бити 
уклопљена са укупним изгледом објекта. 

Код објекта на углу код кога се планом дозвољава 
надградња посебно водити рачуна о архитектури 
објекта који својом позицијом обавезује да будући 
изглед објекта буде једна од реперних и атрактивних 
тачака у архитектури града, 

 
Извођење радова 
 
Обавезно је извођење радова над укупном 

површином објекта, који представља архитектонску и 
функционалну целину, како би се задржао карактер 
објекта као јединствене целине, у архитектонском, 
конструктивном и урбанистичком смислу.  

Радове изводити тако да не угрожавају начин 
коришћења објекта и суседних објеката у функцио-
налном и конструктивном смислу. 

Постојеће завршетке вентилационих канала и 
димњака, као и осталих постојећих инсталација извести 
изнад новоформиране кровне конструкције и 
обезбедити њихово нормално коришћење. 

Све планиране интервенције на објекту у погледу 
извођења зидова, плафонских и кровних конструкција  
других конструктивних захвата на конструкцији 
објекта, морају бити у складу са постојећим 
конструктивним системом објекта. 

Нове стамбене јединице или пословне просторије 
ће се примењеним материјалима, а према важећим 
прописима, обезбедити у погледу термичке и  звучне 
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заштите у односу на постојеће стамбене јединице и 
спољне утицаје.  

 
3.4.2.6. Урбанистичка зона Б6: вишепородично 

становање ВС-02 и породично становање ПС-02 
 
Дозвољена намена 
 
Вишепородично становање тип ВС-02 и породично 

становање тип ПС-02. 
На катастарским парцелама у унутрашњости ове 

зоне дозвољено је само породично становање тип ПС-
02. 

У оквиру објеката дозвољене су комерцијалне 
делатности (трговина, пословање, услуге и сл.), 
еколошки и функционално примерене зони становања, 
у односу 60:40. 

 
Компатибилна намена 
 
Комерцијалне делатности – пословање, трговина, 

угоститељство, услуге и сл. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ВС-02 или ПС-02 (уколико су у унутрашњости 
ове зоне). 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони становања.  

 
Индекс заузетости 
 
Из=50% 
 
За објекат на углу према улици Поручника 

Божидара Из=50%. 
 
Типологија објеката 
 
Објекат се може поставити као двојни или 

слободностојећи, уз услов да ширина објекта 
постављеног као слободностојећи, према улици не буде 
мања од 7,5м. 

Објекат на углу према улици Поручника Божидара 
је објекат у прекинутом низу. 

 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 „Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулациона и грађевинска линија према улици 
утврђена Планом је обавезна и нису дозвољена 
одступања, што је дато у графичкoм прилогу бр.3 
„Регулационо нивелациони план са зонама за 
изградњу“. 

 
Спратност објекта 
 
ВС-02 
 
П+3 
 

Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 
односу на коту приступне саобраћајнице. 

 
ПС-02 
П+2 
 
Максимална висина венца објекта је 10.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
 
Испади на објекту 
 
Правила за испаде на објекту дата су у  делу 3.3.3. 

Општи услови изградње, Грађевински елементи 
објекта. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
ВС-02 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 600м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 15м. 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу двојног објекта је 550м². 
Минимална ширина фронта парцеле је 10м. 
Минимална површина парцеле за објекат на углу је 

површина грађевинске парцеле која се добија након 
утврђивања регулационе линије.  

 
ПС-02 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу слободностојећег објекта је 300м². 
Изузетно, може бити и 250м2. 
Минимална ширина фронта парцеле је 12м, 

изузетно 10м. 
 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Постојеће објекте, који се налазе у оквиру датих 
грађевинских линија могуће је доградити у складу са 
правилима плана. 

Постојеће стамбене објекте који се налазе у зони 
опредељеној за изградњу само породичног становања, 
могуће је доградити, одн. надградити у постојећим 
габаритима. 

Изграђени објекти на међи са суседном парцелом у 
случају реконструкције, не могу имати нове отворе на 
тим фасадама. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  

Свака интервенција на постојећем објекту мора 
бити изведена у складу са техничким прописима и на 
начин који ничим не угрожава стабилност постојеће 
конструкције односно стабилност објекта у 
непосредном контакту.  
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Архитектонско обликовање објеката 
 
У обради фасаде тежити високим урбаним и 

архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката планирати равне или косе 
кровове уз поштовање нагиба према примењеном 
кровном покривачу који мора бити у складу са 
архитектуром објекта и примењеним материјалима на 
фасади. Максимални нагиб косих кровова је 25º са 
завршном кровном атиком, висине 1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање. 
 
Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина за објекте 

вишепородичног становања је условљен бројем отворених 
паркинг места на парцели, али не може бити мањи од 10% 
травнатих и озелењених површина на нивоу парцеле. 

Проценат зелених површина за објекте породичног 
становања је 30%. 

 
Ограђивање парцеле 
 
Није дозвољено ограђивање парцеле према улици 

Бирчаниновој. 
 
3.4.2.7. Урбанистичка зона Б7: комерцијалне 

делатности са становањем 
 
Дозвољена намена 
 
Комерцијалне делатности, тип КД-02, у оквиру 

објеката дозвољено је организовати становање на две 
етаже објекта. 

Однос стамбене и комерцијалне намене: до 
50%:50%. 

 
Компатибилна намена 
 
Вишепородично становање у целом објекту. 
За изградњу самосталног објекта компатибилне 

намене користе се урбанистички параметри дефини-
сани за ВС-02. 

Комерцијалне делатности морају бити еколошки и 
функционално примерене зони у којој се налазе. 

 
Индекс заузетости 
 
Из=57%.  
 
Индекс заузетости је дат на нивоу урбанистичке 

зоне и могу бити различити на појединачним 
парцелама, али не могу прећи дати максимални индекс 
заузетости за ову урбанистичку зону укупно. 
Параметри су дати као максималне вредности које је 

могуће реализовати уколико се задовоље сви остали 
урбанистички услови.  

 
Типологија објеката 
 
Планирана је изградња објеката у непрекинутом 

низу. 
 
Положај објекта 
 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења, а према 

графичкoм прилогу бр.3 "Регулационо нивелациони 
план са зонама за изградњу“. 

Регулационе и грађевинске линије утврђене 
Планом су обавезне и нису дозвољена одступања.  

Дате грађевинске линије представљају габарит 
објекта, с тим де се дворишна грађевинска линија обје-
кта може мењати уз услов задовољења максималног 
индекса изграђености и минималних међусобних 
растојања објеката датих овим Планом. 

 
Спратност објекта 
 
П+3 
 
Максимална висина венца објекта је 13.50м, у 

односу на коту приступне саобраћајнице. 
Није дозвољено претварање таванског простора у 

користан простор. 
 
Испади на објекту 
 
Дозвољени испади на објекту изван регулационе, 

одн. грађевинске линије су 0,6м, у целој дужини уличне 
фасаде изнад приземља, према улици Душановој, одн. 
улици Поручника Божидара. 

Могући испади на објекту на дворишној фасади, 
као и грађевинских елемената на нивоу приземља 
према улици,  дати су у делу 3.3.3. Општи услови 
изградње, Грађевински елементи објекта. 

 
Услови за формирање грађевинске парцеле 
 
Минимална површина грађевинске парцеле за 

изградњу објеката у непрекинутом или прекинутом 
низу је 450м². 

Минимална ширина парцеле ће се определити у 
складу са минимално формираном површином парцеле, 
како би се непрекинути низ реализовао. 

 
Интервенције на постојећим објектима 
 
До привођења простора планираној намени 

постојећи објекти могу се реконструисати без промене 
хоризонталног и вертикалног габарита, односно 
дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће (редовно) одржавање објеката. 

Свака интервенција зависиће од фактичког стања и 
биће утврђена за сваки случај посебно.  
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Архитектонско обликовање објеката 
 
Завршна кота плоче изнад приземља и кровни 

венци представљају основне елементе који дефинишу 
висинску регулацију објекта које треба усагласити уз 
минимална одступања. 

У формирању низа обавезно водити рачуна о 
суседу и усаглашавању ових елемената на суседним 
објектима уз минимална одступања. 

У обради фасаде тежити високим урбаним и 
архитектонским вредностима које треба постићи у 
централном градском подручју. 

За реализацију објеката у низу обавезно планирати 
равне или косе кровове уз поштовање нагиба према 
примењеном кровном покривачу који мора бити у 
складу са архитектуром објекта и примењеним 
материјалима на фасади. Максимални нагиб косих 
кровова је 25º са завршном кровном атиком, висине 
1.00 – 1.20м.  

Елементe за одвођења воде, ради постизања укупне 
високе архитектуре објеката извести као „скривене“. 

 
Паркирање 
 
Правила за паркирање дата су у делу плана 3.3.3. 

Општи услови изградње, Паркирање. 
Код објеката у низу, могуће је отварање пролаза 

кроз фасадну раван објекта како би се обезбедио прилаз 
унутрашњости парцеле за смештај возила корисника 
стамбеног и пословног простора. Минимална ширина 
пролаза је 3.00м. 

Могућа је изградња подземне етаже намењене 
паркирању, уколико је могуће објекат извести као 
јединствену целину или у делу у ком може да се 
оствари паркирање у подземној етажи. 

Урбанистичку зону тангира јавни паркинг простор 
формиран у унутрашњости блока. 

Уређење слободних и зелених површина 
 
Проценат зелених површина је условљен бројем 

отворених паркинг места на парцели, али не може бити 
мањи од 10% травнатих и озелењених површина на 
нивоу парцеле. 

 
Ограђивање парцеле 
 
Није дозвољено ограђивање парцеле према улици 

Душановој и поручника Божидара. 
 
 
4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
4.1. Примена плана  
 
Свака изградња објеката и извођење грађевинских 

и других радова за подручје Плана мора бити у складу 
са правилима грађења и уређења прописаних овим 
Планом. 

Овим планом даје се могућност фазног спровођења 
саобраћајница тако да свака од фаза мора представљати 
функционалну целину. Функционална целина обухвата 
истовремену реализацију коловоза и тротоара.  

Неопходно је постављање инфраструктурних 
водова пре извођења саобраћајнице. 

Постављање планиране инфраструктурне мреже 
може се вршити фазно. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних 
саобраћајних површина у циљу фазног спровођења, 
тако да свака фаза представља функционалну целину. 

Кроз израду техничке документације за јавне 
саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације 
саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, 
елемената попречног профила и мреже инфраструктуре 
(распоред и пречници).  

До привођења намене планиране планом на 
постојећим објектима могуће је искључиво текуће 
одржавање и реконструкција објеката ради стварања 
услова за њихово безбедно и несметано коришћење. 

Свака промена захтева у односу на планирану 
врсту и намену објеката овим планом, подразумева 
израду нове планске документације. 

Надзор над применом и спровођењем овог Плана 
врши надлежни орган Градске управе Града Крушевца. 
Измене овог плана може вршити искључиво СО 
Крушевац на начин и по поступку утврђеном за његово 
доношење у складу са Законом. 

 
4.2. Израда урбанистичких пројеката 
 
Овим Планом су одређене локације за израду 

урбанистичких пројеката. 
Урбанистички пројекат се израђује у складу са 

законом и на захтев инвеститора за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина 
јавне намене и урбанистичко архитектонске разраде 
локације. 

 
4.3. Израда пројеката парцелације и 

препарцелације 
 
Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 

у складу са законом ради формирања грађевинских 
парцела.  

У оквиру грађевинског земљишта за остале намене 
парцелацијом одн. препарцелацијом могуће је форми-
рање грађевинских парцела у складу са правилима 
парцелације датих планом. 

Пројекти парцелације и препарцелације се израђује 
у складу са Правилником о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанисти-
чког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15) ради 
дефинисања парцеле за редовну употребу објекта и 
образовање грађевинских парцела.  

 
4.4. Урбанистички планови који се стављају ван 

снаге 
 
Након ступања на снагу овог плана ставља се ван 

снаге План детаљне регулације Трг Костурница -  
Север (Сл. лист града Крушевца, бр. 8/12).  

 
4.5. Графички прилози 
 
Саставни део Плана су следећи графички прилози, 

у размери 1:500 



   08.06.2018.                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРУШЕВЦА БРОЈ 10                                       209 
 

 

1. Постојећа намена површина 
2. Планирана намена површина 
3. Регулационо нивелациони план са зонама за 

изградњу 
4. План површина јавне намене са аналитичко 

геодетским елементима за обележавање 
5. План хидротехнике 
6. План електроенергетике и телекомуникација 
7. План топлификације 
8. Синхрон план 
Анекс: Координате аналитичко геодетских елеме-

ната за површина јавне намене; 
 
4.6. Прибављање земљишта у јавну својину 
 
Површине јавне намене утврђене су пописом 

парцела, регулационим линијама и аналитичко-
геодетским елементима за пренос на терен, чиме је 
створен плански основ за утврђивање јавног интереса и 
експропријацију земљишта. 

 
4.7.  Ступање на снагу плана 
 
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Крушевца”. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-314/18                            ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је  

                   
 О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЗАПАД 1“ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради  Плана генералне регулације 
„Запад 1“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Граница Плана почиње од раскрснице улица 

Багдалски венац и Иве Андрића и иде према југу ул. 
Багдалски венац и границом КО Крушевац и КО 
Пакашница, до границе ГУП-а. Наставља границом 
ГУП-а до тромеђе граница КО Пакашница КО Вучак и 
КО Лазарица, затим такође границом ГУП-а према 

северу до пута к.п.бр.1418 КО Вучак, наставља тим 
путем према северу до границе грађевинског подручја 
којом наставља према северу до Вучачког потока. 
Наставља потоком према североистоку до Ул. Цара 
Лазара коју пресеца и поклапајући се са границом 
грађевинског подручја наставља према истоку до 
Гарског потока. Граница се враћа узводно према југу до 
моста на железничкој прузи Сталаћ - Краљево и даље 
до моста на Гарском потоку у Ул. Железничкој, скреће 
према истоку до раскрснице улица Железничке и 
Цанкареве одакле наставља према југу улицом Краља 
Милутина до раскрснице са Ул. Пећком затим улицом 
Војводе Мишића до раскрснице са Ул. Његошевом, где 
скреће према истоку овом улицом до Ул. Багдалски 
венац, затим наставља према југу до раскрснице Ул. 
Багдалски венац и Ул. Иве Андрића одакле је и 
започела.  

ПГР Запад 1 обухвата урбанистичке целине: 5.1., 
5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.,10.1., 
10.2., 10.3., 10.4. у деловима КО Крушевац, КО 
Пакашница, КО Лазарица, КО Вучак и КО Читлук, 
оквирне површине од око 814ha.  

Граница обухвата Плана, приказана у графичком 
прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница, дефинисаће се приликом припреме нацрта 
Плана. 

 
Члан 3. 

 
Генералним урбанистичким планом Крушевац 2025 

(Службени лист града Крушевца, бр.3/2015), као  
стратешким  планским  докумантом,  дефинисана  је  даља  
разрада израдом  планова  генералне регулације за зоне и 
целине. Предметни План, обухвата део опште стамбене 
зоне  и део  рубне зоне у западном делу ГУП-а, као и 
површине пољопривредног земљишта у јужном делу. 

„Зона се наставља на стамбено мешовиту зону 
према западу, развијајући се од примарне градске 
саобраћајнице улице Цара Лазара, највише ка југу са 
претежном наменом породичног становања“. „Траса 
планиране примарне градске саобраћајнице заокружује 
ову зону, у оквиру које је и комплекс Новог гробља и 
простор Лазаричког гробља.“ 

Претежну намену у овој зони „карактерише 
породично и вишепородично становање мањих 
густина, као и диспозиција објеката са комерци-
јалним садржајима и привредним делатностима, 
дисперзно распоређених у оквиру ове зоне и војни 
комплекс, као и насељски и специјализовани центри 
у оквиру ових зона.“  

„У оквиру зоне налази се комплекс привредне 
делатности, као и нова трафо станица 110kV (КШ 5) 
као посебан комплекс.“ 

Подлоге за израду Плана су: дигитални 
катастарски план, орто-фото снимци достављени од 
стране РГЗ-а и катастарско топографски планови 
оверени од стране лиценциране геодетске органи-
зације за зоне директне примене плана. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су:  
 разрада Генералног урбанистичког плана 

Крушевац 2025, за делове насеља у оквиру грађевинског 
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подручја и одређених целина за даљу разраду;  
 усклађивања даљег урбаног развоја и 

комуналног опремања и уређења планског подручја ; 
 дефинисање претежне намене површина по 

зонама и целинама, као и урбанистичке параметре 
уређења и изградње и смерница за разраду; 

 мере заштите културно историјских добора, 
заштите природе, животне средине, односно заштите 
простора на свим нивоима. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања и коришћења површина у 

обухвату Плана је разрада планског документа вишег 
реда и стварање услова за даљи развој и уређење 
постојећег формираног градског ткива, као и заштита 
простора на свим нивоима, дефинисањем услова 
коришћења и урбанистичких параментара у складу са 
претежним наменама површина.  

Очекивани резултат је унапређење постојећих 
намена површина и стварање услова за побољшање 
квалитета живота становника и решавање основних 
комуналних проблема и потреба на квалитетан начин 
према највишим еколошким стандардима. 

  
Члан 6. 

 
 Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, који је плански основ за израду, као и 
предложених смерница и планских решења, што 
подразумева следећу структуру планираних претежних 
намена: породично и вишепородично становање мањих 
густина, комерцијалне и привредне делатности са 
пратећим наменама, а у циљу „стварања што 
флексибилнијег простора и подизања квалитета 
живота, планира се увођење комерци-јалних и 
привредних делатности, спортско рекре-ативних, као и 
садржаја пратећих компатибилних намена.“ 

„Планиране намене на овом простору су у складу са 
рационалнијом изградњом усмереном на квалитет садржаја 
у складу са стварним потребама и одрживим развојем, 
настављање побољшања комуналне опремљености, 
испуњење потреба за површинама за спорт и рекреацију и 
подизање квалитета јавних садржаја.“ 

Развој предметног подручја усмерен је на 
унапређење постојећих намена и уређење простора који 
је делимично неизграђен, запуштен и неодговарајуће 
намене. Унапређење намена подразу-мева даљи развој 
пословања и становања, уз увођење других 
компатибилних намена из области комерцијалних 
делатности (трговина, услуге, објекти у функцији 
туризма и сл.), еколошки и функционално примерене 
предметној зони.  

Обзиром на разноврсност намена и карактер овог 
простора, неопходно је планирање усмерити на високи 
квалитет и највише стандарде у планирању и пројектовању. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана генералне регулације је 180 

дана од достављања извештаја о обављеном раном 

јавном увиду и прибављања свих услова и података од 
стране органа , организација и јавних предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката. 

 
Члан 8. 

 
Средства  за израду   Плана  генералне   регула-

ције, обезбеђују  се  у  буџету  Града Крушевца, а 
носилац израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана генералне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду плана, 
са  израдом катастарско -топографског плана за зоне 
директне примене плана, износе 7.135.000,00 дин. (без 
ПДВ-а). 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

          
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

       
Потребно је израдити 6 примерака Плана у аналогном 

облику и 6 примерака Плана у дигитал-ном облику. 
   

Члан 12. 
 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-315/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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Скица ПГР Запад 1 обухват Плана 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЗАПАД 2“ 
 

Члан 1. 
 
Приступа се  изради Плана генералне регулације 

„Запад 2“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 
 

Члан 2. 
 
ПГР Запад 2 почиње у јужном делу ГУП-а од 

пресека границе ГУП-а са путем к.п.бр.1418 КО Вучак 
и прати границу ГУП-а према западу и северозападу 
пресецајући државни пут 2.А реда бр.207, даље такође 
границом ГУП-а према северу, пресецајући пругу и 
државни пут 1.А бр.5, скреће према североистоку и 
даље северном границом ГУП-а (обалом Западне 
Мораве) до ушћа Гарског потока у З. Мораву. Наставља 
према југу узводно током Гарског потока до пресека 
границе грађевинског подручја са Гарским потоком, па 
скреће према западу границом грађевинског подручја, а 
затим према југу границом грађевинског подручја 
пратећи Вучачки поток, даље границом грађевинског 
подручја све до пута к.п.бр.1418 КО Вучак и даље тим 
путем до границе ГУП-а одакле је и почела. 

ПГР Запад 2 обухвата делове КО Лазарица, КО 
Читлук, КО Јасика, КО Кукљин, КО Пепељевац, КО Вучак. 

Приближна површина обухвата плана је 1.009hа. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана.                

 
Члан 3. 

 
Планским документом вишег реда који је основ за 

израду предметног плана, односно Генералним 
урбанистичким планом Крушевац 2025 („Сл. лист града 
Крушевца“, бр. 3/15“), као подручје за израду плана 
опредељен је део просторне рубне зоне „Запад 2“, који 
чине:  урбанистичке целине: 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., као и 
енкаве 10.Г., 10.Д., 10.Ж., 10.Е.  у оквиру грађевинског 
подручја, пољопривредно и шумско земљиште. 

План обухвата приградско насеље Читлук, и 
извориште „Читлук“. У северозападном делу обухвата 
и део трасе садашње северне обилазнице, односно 
планираног државног пута IА реда А5.  

Инфраструктурну окосницу планског подручја чине: 
Улица Цара Лазара (примарна саобраћајница) која 
наставља као државни пут IIА реда бр.207 ка Краљеву и 
којом је насеље повезано са општинским центром, део 
државног пута IIА реда бр.207 ка Александровцу, 
општински пут (Улица Стевана Тодоровића) у северном 

делу планског подручја, општински пут (Улица Словенска) 
и саобраћајница секундарног ранга (Улица Хумска) у 
јужном делу планског подручја. 

Претежна намена простора је становање густине до 
100ст/ха са пратећим садржајима. Остали део планског 
подручја чине пољопривредно и шумско земљиште у 
основној намени. 

Подлоге за израду плана су: дигитални катастарски 
план и орто-фото снимци достављени од стране РГЗ-а, 
као и катастарско-топографски планови оверени од 
стране лиценциране геодетске организације за зоне 
директне примене плана. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су:  
 рационализовање коришћења земљишта, 
 стварање предуслова за опремање комуналном 

инфраструктуром, 
 контролисана флексибилност у одређивању 

намене простора, локација и објекта, 
 дефинисање смерница за ефикасније привођење 

намени, 
 дефинисање мера којима се утицај штетних деј-

става на животну средину своди на прописане вредности, 
 повећање енергетске ефикасности објеката. 
 

Члан 5. 
 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег формираног 
периурбаног ткива, као и за изградњу нових простора.  

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева. Претежна 
намена простора је становање ниских густина 
(периурбано становање). Као допунске намене 
предвиђене су комерцијалне и привредне делатности а 
као пратеће намене: спортско рекреативни садржаји, 
зеленило, школа и комуналне делатности (гробље, 
извориште и електроенергетско постројење).  

Развој становања се планира кроз унапређење 
постојећег грађевинског фонда, повећање  површина за 
заједничко коришћење и зеленило, као и кроз наставак 
праксе омогућавања услужних и других компати-
билних делатности унутар објеката и блокова. 

        
Члан 7. 

 
Рок за израду плана генералне регулације је 180 

дана од достављања извештаја о обављеном раном 
јавном увиду и прибављања свих услова и података од 
стране органа, организација и јавних предузећа, који су 
овлашћени да утврђују посебне услове за заштиту и 
уређење простора и изградњу објеката. 

 
Члан 8. 

 
Средства  за израду   Плана  генералне   регулације, 

обезбеђују  се  у  буџету  Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  
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Стручни послови израде Плана генералне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду плана, са  
израдом катастарско - топогрфског плана за зоне директне 
примене плана, износе 8.422.500,00 дин. (без ПДВ-а). 

   
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана генералне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 

Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-316/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 

 
 

Скица ПГР Запад 2 обухват Плана 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „Х“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације 
индустријске зоне „Х“ у Крушевцу  (у даљем тексту 
План). 

 
Члан 2. 

 
Подручје обухвата плана ограничено је са 

североисточне стране постојећим индустријским 
колосеком од улаза у локацију предузећа ’’ФАМ’’, све 
до главног пружног колосека, потом скреће ка западу, а 
онда иде индустријским колосеком који се одваја за 
комплекс предузећа ’’14. Октобар’’ све до локације 
царинског терминала, обилази локацију царинског 
терминала и даље наставља постојећом саобраћајницом 
ка северу и североистоку све до укрштања са 
индустријским колосеком. 

Све обухваћене катастарске парцеле припадају КО 
Бивоље. 

Приближна површина обухвата плана је око 
32,00hа. 

Граница планског подручја, приказана у 
графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „Север“ у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР индустријске зоне ’’X’’ у 
Крушевцу. 

ПДР индустријске зоне „X“ обухвата део 
привредне зоне, односно урбанистичку подцелину 
6.3.8. чија је претежна намена привредне делатности.  

Подлога за израду плана је катастарско 
топографски план. 

                
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 

 рационализовање коришћења земљишта, 
 стварање предуслова за опремање комуналном 

инфраструктуром, 
 контролисана флексибилност у одређивању 

намене простора, локација и објекта, 
 дефинисање смерница за ефикасније привођење 

намени, 
 дефинисање мера којима се утицај штетних 

дејстава на животну средину своди на прописане 
вредности, 

 повећање енергетске ефикасности објеката. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење постојећег индустријског ткива, 
као и решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је рационалније коришћење 
простора и реактивирање индустријских и радних 
комплекса, унапређење услова пословања и услуга као 
и остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту. 

               
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из планског 

основа, постављених принципа и циљева. Претежна 
намена простора су привредне делатности тип ПД-01. 
Пратеће намене су: комерцијалне делатности, спорт и 
рекреација и комуналне делатности. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду плана је 120 дана од достављања 

извештаја о обављеном раном јавном увиду и 
прибављања свих услова и података од стране органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката. 

            
Члан 8. 

  
Средства за израду   Плана детаљне регулације, 

обезбеђују се у буџету Града Крушевца , а носилац  
израде је  надлежни  орган  Градске  управе  града  
Крушевца ,  Одељење  за урбанизам и грађевинарство.  

Стручни послови израде Плана детаљне регулације 
поверавају се Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање Крушевац. 

Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 2.624.000.дин. (без ПДВ-а) са израдом КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 
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Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 
граница и обухвата планског подручја. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-317/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Скица- ПДР Индустријска зона Х, обухват плана 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018.године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИСКИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА (РАЗВОДНИ 

ГАСОВОД, МРС И ДИСТРИБУТИВНА 
ГАСОВОДНА МРЕЖА) ОД РГГ „ЈУГОИСТОК“ 

ДО КУЋНИХ МЕРНО  РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА 
СЛИВА РИБАРСКЕ РЕКЕ 

 
Члан 1. 

 
 Приступа се изради измене Плана детаљне 

регулације линијских инфраструктурних објеката 
(разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа) од РГГ „Југоисток“ до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке  (у даљем 
тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Граница плана обухвата подручје, од разводног 

градског гасовода „Југоисток“ друга фаза, Аеродромска 
улица у Крушевцу, до насељених места подручја 
Рибарске реке. Планом је обухваћен разводни гасовод, 
који прати општински пут бр.42 у правцу истока и 
обухвата делове КО Мудраковац, КО Велико Головоде, 
КО Кобиље, КО Станци, КО Сушица, где скреће према 
северу и прати општински пут бр. 59 КО Црквине и 
даље у истом правцу општинским путем бр.47 у КО 
Каоник, обухватајући и планиране МРС Головоде, 
Сушица и Каоник. План обухвата и делове 
катастарских општина, кроз које ће бити изграђен 
линијски инфраструктурни објекат дистрибутивне 
гасоводне мреже „Крушевац - ЈУГОИСТОК“, који 
прати општинске и некатегорисане путеве у оквиру КО: 
Ђунис, Јошје, Каоник, Црквина, Сушица, Велики 
Шиљеговац, Зебица, Беласица, Гревци, Крушинце, 
Рибаре, Зубовац, Росица као и Позлата, Бољевац и 
Бојинце на иницијативу мештана.  

Граница обухвата плана, коридори линијских 
инфраструктурних објеката и положај МРС, приказани 
у графичком прилогу могу се сматрати 
прелиминарним. У току израде плана могуће су 
корекције обухвата, тако да ће коначне границе и трасе 
бити дефинисане у фази припреме нацрта плана. 

 
 
 

Члан 3. 
 
Генерални план Крушевац 2021.год, (Службени 

лист општине Крушевац, бр.4/05) и Генерални 
урбанистички план Крушевца 2025. (Службени лист 
града Крушевца, бр.03/15) предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката – разводни 
градски гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа за планско подручје које се налази у границама 
Генералног плана. 

Просторни план града Крушевца (Службени лист 
града Крушевца, бр.4/2011)  

У Просторном плану града Крушевца (Службени 
лист града Крушевца, бр.4/2011) гасификација и 
гасоводна мрежа је обрађена у оквиру просторног 
развоја инфраструктурних система. Гасоводну мрежу 
града Крушевца чине следећи објекти: део 
магистралног гасовода Појате - Крушевац, ГМРС 
Крушевац, градски гасоводни прстен, разводни градски 
гасовод и више МРС на подручју градског насеља.  

Један од општих циљева развоја је организација и 
заштита простора на начелима одрживог развоја, а 
„посебни циљеви рационалног коришћења и заштите 
простора: ... унапређење квалитета живљења и 
доступност сеоског подручја; ... инфраструктурно 
опремање и развој ... локација у руралном подручју, у 
насељима са испољеним локационо-развојним 
потенцијалима (... Каоник, Велики Шиљеговац,...)... у 
циљу заштите животне средине, гасификација насеља и 
производних зона, ... поштујући заштитне коридоре 
дуж саобраћајница различитог ранга и других 
инфраструктурних коридора, ...“   

У оквиру просторног развоја инфраструктурних 
система у области гасификације, између осталог 
планирано је:„разводни гасовод  власништво 
„Србијагаса“ ... пројектовање мерно-регулационе 
станице, за источни део територије „Рибарска река“... 
пројектовање мерно - регулационе станице, 
Головоде...“ 

Планиране активности у области гасификације су: 
„- завршетак градског гасоводног прстена пречника DN 
200, притиска 12 бара; ... Дистрибутивна гасна мрежа - 
полиетиленска, власништво Србијагаса, - завршетак 
изградње полиетиленске гасоводне мреже, - 
прикључење тарифних купаца;... Дистрибутивна 
гасоводна мрежа на територији општине, - планирање и 
пројектовање дистрибутивне гасне мреже ... 
Мудраковац, Головоде, ... планирање и пројектовање 
дистрибутивне гасне мреже РИБАРСКА РЕКА (Ђунис, 
Каоник, Велики Шиљеговац, Рибаре и Рибарска 
Бања).“ 

Приоритетна планска решења и активности у 
области инфраструктурних система је између осталих и 
реализација дистрибутивне гасоводне мреже и 
гасификација насеља.  

Подлога за израду плана детаљне регулације је по 
правилу оверен катастарско - топографски план у 
размери 1:2500, 1:1000 или 1:500, али није обавезно да 
сви графички прилози буду у истој размери.   
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Члан 4. 
 

Основни принципи планирања, уређења и заштите 
простора су: 

 
 дефинисање детаљне намене простора 
 положаја трасе линијских објеката и капацитете 

инфраструктурних објеката 
 унапређење постојећих намена у обухвату 

плана, 
 повећање енергетске ефикасности објеката и 

заштита простора. 
 

Члан 5. 
 

Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја је формирање регулације 
изградње гасоводне мреже и мерно регулационих 
станица у обухвату плана, а у складу са смерницама 
планова вишег реда и условима надлежних предузећа.      

Очекивани резултат је унапређење пословања и 
стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење животних потреба становника на 
квалитетан начин. 

      
Члан 6. 

 
Концептуални оквир планирања је стварање 

планског основа за одређивање коридора, заштитних 
зона и начина коришћења земљишта и дефинисање 
детаљне намене простора у обахвату плана, односно 
положаја, трасе и капацитете инфраструктурних 
објеката. Планом ће се дефинисати пре свега начин 
коришћења и заштите планског подручја и правила 
уређења и грађења према одређеним зонама и 
целинама. Планом ће се дефинисати измењене трасе у 
односу на основни План детаљне регулације линијских 
инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и 
дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до 
кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске 
реке, које износе 51,6% од укупне дужине трасе 
гасовода.   

Намена простора обухваћеног планом је опредељена 
плановима вишег реда и обухвата изградњу 
инфраструктурних објеката и то: разводни градски 
гасовод „ЈУГОИСТОК“ (трећа фаза), мерно - регулационе 
станице „ГОЛОВОДЕ“ „СУШИЦА“ и „КАОНИК“ и 
дистрибутивна гасоводна мрежа „Крушевац-
ЈУГОИСТОК“ од РГГ „ЈУГОИСТОК“ у Аеродромској 
улици у Крушевцу, до кућних мерно-регулационих сетова 
у насељима подручја Рибарске реке.  

  
Члан 7. 

 
Рок за израду плана је 60 дана од достављања 

извештаја о обављеном раном јавном увиду и 

прибављања свих услова и података од стране органа, 
организација и јавних предузећа, који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора 
и изградњу објеката. 

Члан 8. 
  

      Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђује се  ЈП СРБИЈАГАС, Нови Сад 

       Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

       Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.200.000.дин. (без ПДВ-а)  

   У процену није укључена израда геодетских и 
евентуално геолошких подлога и претходних студија. 

 
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa  приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

I бр. 350-318/18                      ПРЕДСЕДНИК  

    Живојин Милорадовић, с.р. 
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ПДР Разводни гасовод, обухват измене плана 
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201 
На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЛИПОВАЦ 1“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  
„Липовац 1“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада „рубној 

зони Југ“ у оквиру ПГР–а „Југ“ у крајњем јужном делу, 
као део урбанистичке целине 9.4. лево и десно од улице 
Бруски пут. Граница обухвата Плана са истока и запада 
већим делом се граничи са пољопривредним 
земљиштем, са севера је коридор планиране Источне 
обилазнице, са југа граница иде јужном границом к.п.бр. 
1118/, КО Мудраковац, пресеца Бруски пут и даље 
к.п.бр.1298/,1298/10 и 1117/2, све КО Мудраковац, према 
западу до к.п.бр.1313/1 где скреће према северу до 
планиране обилазнице. 

Површина обухвата плана је око 19,0 hа. 
Граница планског подручја, приказана у 

графичком прилогу може се сматрати прелиминарном. 
Коначна граница планског подручја дефинисаће се 
приликом припреме Нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
Планом генералне регулације „Југ“ у Крушевцу 

одређене су зоне за даљу разраду односно планирана је 
израда планова детаљне регулације, од којих је један ПДР 
„Липовац 1“ у Крушевцу. Правила уређења и правила 
грађења дефинисана овим планом су уједно и смернице за 
израду планова детаљне регулације . Предметни план 
обухвата део рубне зоне, који карактерише заступљеност 
следећих намена: породично становање малих густина тип 
ПС-01 и периурбаног типа ПС-03, привредне делатности 
типа ПД-02 и ПД-03, комерцијалне делатности типа КД–
02, зелене површине типа парк–шуме.Планом се „стварају 
услови за унапређење и развој становања, привредних 
делатности и услуга“ као и заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта. Насеље Липовац на 
крајњем југу карактерише периурбано становање и веће 
површине са привредним делатностима. Значајне 
површине ове зоне су ван граница грађевинског подручја 
чија је основна намена пољопривредно и шумско 
земљиште. Овај план представља „плански основ за развој 
привредних делатности, односно активирање постојећих, 
уређење неизграђених, као и формирање нових привредних 
зона, односно за њихово ефикасније привођење намени.“        

Подлога за израду плана је катастарско - 
топографски план, оверен од стране лиценциране 
геодетске организације. 

       
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
 повећања комфора становања, рационали-

зовање коришћења земљишта, комуналне инфра-
структуре и уклапање у урбану структуру и стратешка 
опредељења из планских докумената вишег реда, 

 заштита простора и повећање енергетске 
ефикасности,  

 одређивање парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте, 

 дефинисање правила коршћења земљишта, 
детаљне намене површина и објеката, правила уређења,  
грађења и развој саобраћајне и комуналне инфра-
структуре. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је стварање услова за даљи 
развој и унапређење коришћења постојећег формираног 
градског ткива, као и решавање уочених  проблема.  

Очекивани резултат је повећање комфора 
становања и квалитета живљења уопште, односно 
могућност да се не само основне животне потребе, како 
становника тако и посетиоца, могу задовољити на 
квалитетан начин. 

     
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, који представља плански основ за израду Плана, 
односно представља  детаљну разраду предложених 
смерница и планских решења. 

Планирана претежна намена простора обухваћеног 
Планом, опредељена је Планом генералне регулације 
„Југ“ као породично становање малих густина, са 
компатибилним наменама, привредне делатности, 
комерцијалне делатности и зелене површине. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина 
које су неуређене и неизгрђене или неодговарајуће 
намене.Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања уз увођење других компатибилних намена из 
области привредних  делатности (које се организују на 
новоу блока или дела блока и чине јединствен 
комплекс или више појединачних груписаних 
локација), комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.), 
еколошки и функционално примерене предметној зони. 

Обзиром на карактер овог простора, као дела рубне 
зоне где су значајне површине ван грађевинског подручја 
(пољопривредно земљиште) неопходно је планирање 
усмерити на унапређење планираних намена, применом 
највиших стандарда у планирању, еколошки и 
функционално примерене  зони у којој се налазе. 

План представља основ за изградњу са свим 
неопходним објектима и пратећом комуналном 
инфраструктуром, као и дефинисање услова за уређење 
и коришћење површина у обухвату Плана у складу са 
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програмским задатком и стандардима за појединачне 
објекте и пратеће садржаје. 

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
  

Члан 8. 
  

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца , одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду Плана 
износе 1.510.000.дин. (без ПДВ-а) са израдом КТП-а. 

    
Члан 9. 

 
Градска управа, односно орган надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 
јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

 
Члан 11. 

 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику. 

   
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
                                                                                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-319/18                      ПРЕДСЕДНИК  
    Живојин Милорадовић, с.р. 

 

 

 
 

ПДР Липовац 1 у Крушевцу, обухват 
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На основу члана 27. став 6., члана 35. став 7. и 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), чл. 31. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Сл. гл. РС” бр. 64/15) и 
члана 19. Статута града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 8/08, 5/11 и 8/15),  

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 
дана 07.06.2018. године, донела је  

                   
О Д Л У К У 

 
О ИЗРАДИ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

 „БАГДАЛА 5“ У КРУШЕВЦУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације  
„Багдала 5“ у Крушевцу  (у даљем тексту План). 

 
Члан 2. 

 
Простор у обухвату граница Плана припада 

„стамбено – мешовитој зони Југ“ у оквиру ПГР–а „Југ“ 
у северо - западном делу, као део урбанистичке целине 
4, непосредно уз Пакашничку шуму. 

Граница обухвата Плана на северо – западу иде 
улицом Кнеза Михајла, на западу улицом Косовске 
битке, потом на југу граница се наставља северном 
границом кат. парц. бр. 2626/4 и кат. парц. бр. 2629/1 
све КО Крушевац, а са источне стране границе иде 
Косовском улицом до пресека са улицом Кнеза 
Михајла. 

Површина обухвата плана је око 4,50hа. 
Граница обухвата Плана, приказана у графичком 

прилогу може се сматрати прелиминарном. Коначна 
граница планског подручја дефинисаће се приликом 
припреме Нацрта плана. 

 
Члан 3. 

 
ПГР-ом „Југ“ у Крушевцу одређене су зоне за даљу 

разраду, односно планирана је израда планова детаљне 
регулације, од којих је један ПДР „Багдала 5“ у 
Крушевцу, са смерницама и правилима уређења. 
Предметни план обухвата део стамбено-мешовите зоне, 
који карактерише заступљеност следећих намена: 
породично становање тип ПС-01 и ПС-02 и зелене 
површине типа парк – суседства. 

Развој становања се остварује кроз повећање 
комфора, повећање  површине стамбеног простора по 
становнику и обезбеђивање простора за паркирање 
неопходног за укупни квалитет становања, 
реконструкцију и унапређење постојећег грађевинског 
фонда , повећање површина за заједничко коришћење и 
зеленило, као и кроз наставак праксе омогућавања 

услужних и других компатибилних делатности унутар 
објеката и блокова. 

Планом се „стварају услови за унапређење и развој 
становања, као и заштиту простора и рационално 
коришћење грађевинског земљишта. 

Подлога за израду плана је катастарско топо-
графски план оверен од стране лиценциране геодетске 
организације. 

 
Члан 4. 

 
Основни принципи планирања, уређења и заштите 

простора су: 
 
 повећање комфора становања, рационализо-

вање коришћења земљишта и комуналне инфраструк-
туре и уклапање у урбану инфраструктуру и стратешка 
опредељења из планских докумената вишег реда, 

 одређивање парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте,  

 дефинисање правила коришћења земљишта, 
детаљне намене површина и објеката, правила уређења 
и грађења и развој саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, 

 повећање енергетске ефикасности објеката и 
заштита простора. 

 
Члан 5. 

 
Основни циљ планирања, коришћења, уређења и 

заштите планског подручја је детаљна разрада плана 
вишег реда, стварање услова за даљи развој и 
унапређење коришћења постојећег изграђеног градског 
ткива, као и решавање уочених комуналних проблема.  

Очекивани резултат је унапређење пословања и 
стварање услова за побољшање квалитета живота, 
задовољење животних потреба становника на 
квалитетан начин. 

 
Члан 6. 

 
Концептуални оквир произилази из плана вишег 

реда, који представља плански основ за израду Плана, 
односно претставља детаљну разраду предложених 
смерница и планских решења. 

Планирана претежна намена простора обухваћеног 
Планом , опредељена је Планом генералне регулације 
„Југ“  као породично становање са компатибилним 
наменама, комерцијалне делатности и зелене 
површине, као и реонски парк са компатибилном 
наменом породично становање . 

Начин коришћења и уређења планског подручја 
заснива се на дефинисању детаљне намене површина и 
објеката са циљем изградње нових и реконструкције 
постојећих објеката. 

Планирани развој предметног подручја усмерен је 
на унапређење постојећих намена и уређење површина, 
које су неуређење и неизграђене , или неодговарајуће 
намене. 
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Унапређење намена подразумева даљи развој 
становања уз увођење других компатибилних намена из 
области комерцијалних делатности (трговина, 
пословање, услуге, објекти у функцији туризма и сл.) 
као и формирање парка суседства са неопходним 
садржајима рекреације, еколошки и функционално 
примерене предметној зони.  

Обзиром на карактер овог простора, као дела 
стамбено – мешовите зоне, неопходно је планирање 
усмерити на унапређење планираних намена, применом 
највиших стандарда у планирању еколошки и 
функционално примерене зони у којој се налазе. 

План претставња основ за изградњу са свим 
неопходним објектима и пратећом комуналном 
инфраструктуром, као и дефинисање услова за уређење 
и коришћење површина у обухвату Плана у складу са 
програмским задатком и стандардима за појединачне 
објекте и пратеће садржаје.  

 
Члан 7. 

 
Рок за израду Плана је 12 месеци, рачунајући од 

дана доношења Одлуке о изради.  
   

Члан 8. 
  

Средства за израду Плана детаљне регулације, 
обезбеђују се у буџету Града Крушевца, а носилац 
израде је надлежни орган Градске управе града 
Крушевца, одељење за урбанизам и грађевинарство.  

 Стручни послови израде Плана детаљне 
регулације поверавају се Јавном предузећу за 
урбанизам и пројектовање Крушевац. 

 Процењена финансијска средства за израду 
Плана износе 1.295.000.дин. (без ПДВ-а) са израдом 
КТП-а и израдом Елабората Геомеханичког испити-
вања терена. 

 
 
 
 

Члан 9. 
 

Градска управа, односно орган надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања, после 
извршене стручне контроле, излаже нацрт Плана на 
јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у 
дневном и локалном листу. 

 
Излагање нацрта Плана детаљне регулације на 

јавни увид биће извршено у просторијама Градске 
управе града Крушевца. 

 
Члан 10. 

 
Зa потребe израдe Планa нe приступa сe изради 

стратешкe проценe утицајa планираних наменa нa 
животну средину. 

Члан 11. 
 
Потребно је израдити 6 примерака Плана у 

аналогном облику и 6 примерака Плана у дигиталном 
облику.   

 
Члан 12. 

 
Саставни део ове Одлуке јесте графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 
 

Члан 13. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу града Крушевца". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

I бр. 350-320/18                      ПРЕДСЕДНИК  
    Живојин Милорадовић, с.р. 
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ПДР Багдала 5 у Крушевцу, обухват плана 
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IV – АКТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ, МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГО 
 
203  
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 
и 145/14) 

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗАПАД 1“ У КРУШЕВЦУ 

НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја  
Плана генералне „Запад 1“ у Крушевцу  у  на животну 
средину. 

 
Члан 2. 

 
  План генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу 

(у даљем тексту План) представља разраду стратешких 
планских опредељења,  Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025.година. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

   ПГР Запад 1 обухвата урбанистичке целине: 
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 
5.11.,10.1., 10.2., 10.3., 10.4. у деловима КО Крушевац, 
КО Пакашница, КО Лазарица, КО Вучак и КО Читлук, 
оквирне површине од око 814ha. 

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025. година. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу регулациони елементи и 

претежна намена површина, усаглашавање са 
плановима вишег реда у циљу постизања вишег 
степена урбаног развоја,  заснованог на принципима 
рационалног коришћења простора и  одрживог развоја.  

Предметни План, обухвата део опште стамбене 
зоне  и део  рубне зоне у западном делу ГУП-а, као и 
површине пољопривредног земљишта у јужном делу. 

Претежну намену у овој зони „карактерише 
породично и вишепородично становање мањих 
густина, као и диспозиција објеката са комерцијалним 
садржајима и привредним делатностима, дисперзно 
распоређених у оквиру ове зоне и војни комплекс, као и 

насељски и специјализовани центри у оквиру ових 
зона.“  

„У оквиру зоне налази се комплекс привредне 
делатности, као и нова трафо станица 110kV (КШ 5) 
као посебан комплекс.“ 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПГР  „Запад 1“ у Крушевцу, као и 
на основу Мишљења бр. 501-100/2018-09 од  
01.06.2018. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу на животну 
средину,  а у складу са чланом 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник 
РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана генералне регулације „Запад 1“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-282/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
 

 
 

                                                         

       204 
На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 
и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018. 
године, донела је 

 

О Д Л  У К У 

 

О  НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗАПАД 2“ У КРУШЕВЦУ   НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ 

 

Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу  у  
на животну средину. 
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Члан 2. 
 
План генералне регулације „Запад 2“ у Крушевцу 

(у даљем тексту План) представља разраду стратешких 
планских опредељења, Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025. година. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора. 

Приближна површина обухвата плана је 1.009 hа. 
Правни основ за израду Плана је Закон о 

плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је Генерални урбанистички план 
Крушевац 2025. година. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу регулациони елементи и 

претежна намена површина, усаглашавање са 
плановима вишег реда у циљу постизања вишег 
степена урбаног развоја,  заснованог на принципима 
рационалног коришћења простора и  одрживог развоја.  

   План обухвата  делове  КО Лазарица, КО Читлук, 
КО Јасика, КО Кукљин, КО Пепељевац, КО Вучак. 

Претежна намена простора је становање густине до 
100ст/ха са пратећим садржајима. Остали део планског 
подручја чине пољопривредно и шумско земљиште у 
основној намени. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за  ПГР  „Запад 2“ у Крушевцу, као и 
на основу Мишљења бр. 501-99/2018-09 од 01.06.2018. 
године, Служба за заштиту животне средине, Одељење  
за инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не 
постоји могућност значајнијих утицаја на животну 
средину, тако да је одлучено да се не приступа изради 
стратешке процене утицаја Плана генералне регулације 
„Запад 2“ у Крушевцу на животну средину,  а у складу 
са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана генералне регулације “Запад 2“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-283/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 
и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018 
године, донeла је 

 
 О Д Л У К У 

 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „Х“ У КРУШЕВЦУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације индустријске зоне „Х“ у 
Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Планом генералне регулације „Север“ у Крушевцу 

опредељене су зоне за даљу разраду плановима 
детаљне регулације са правилима уређења и грађења, 
од којих је један ПДР индустријске зоне „X“ у 
Крушевцу. 

ПДР индустријске зоне „X“ обухвата део 
привредне зоне, односно урбанистичку подцелину 
6.3.8. чија је претежна намена привредне делатности.  

Приближна површина обухвата плана је око 32,00 
hа. 

  
Члан 3. 

 
Планом се стварају услови услова за даљи развој и 

унапређење постојећег индустријског ткива, као и 
решавање уочених проблема.  

Очекивани резултат је рационалније коришћење 
простора и реактивирање индустријских и радних 
комплекса, унапређење услова пословања и услуга као 
и остваривање просторних и техничких мера за 
унапређење простора кроз његову заштиту. 

Претежна намена простора су привредне делатности 
тип ПД-01. Пратеће намене су: комерцијалне делатности, 
спорт и рекреација и комуналне делатности. 

          
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 
животну средину за   ПДР индустријске зоне „Х“ у 
Крушевцу , као и на основу Мишљења бр. 501-98/2018-
09 од  01.06.2018.године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да  постоји могућност значајнијих утицаја 
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на животну средину, тако да је одлучено да се  
приступа изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације индустријске зоне „Х“ у Крушевцу 
на животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  Плана 

детаљне регулације индустријске зоне „Х“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
IV Број: 350-287/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИСКИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА (РАЗВОДНИ 
ГАСОВОД, МРС И ДИСТРИБУТИВНА 

ГАСОВОДНА МРЕЖА) ОД РГГ „ЈУГОИСТОК“ 
ДО КУЋНИХ МЕРНО  РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА 

СЛИВА РИБАРСКЕ РЕКЕ У КРУШЕВЦУ  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

измене Плана детаљне регулације линијских 
инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и 
дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до 
кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске 
реке у Крушевцу  на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
Генерални план Крушевац 2021. год., (Службени 

лист општине Крушевац, бр. 4/05) и Генерални 
урбанистички план Крушевца 2025. (Службени лист 
града Крушевца, бр. 3/15) предвиђена је изградња 
линијских инфраструктурних објеката – разводни 
градски гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа за планско подручје које се налази у границама 
Генералног плана. 

Просторни план града Крушевца (Службени лист 
града Крушевца, бр.4/2011)  

У Просторном плану града Крушевца (Службени 
лист града Крушевца, бр.4/2011) гасификација и 
гасоводна мрежа је обрађена у оквиру просторног 
развоја инфраструктурних система. Гасоводну мрежу 
града Крушевца чине следећи објекти: део 
магистралног гасовода Појате-Крушевац, ГМРС 
Крушевац, градски гасоводни прстен, разводни градски 
гасовод и више МРС на подручју градског насеља. 

            
Члан 3. 

 
Један од општих циљева развоја је организација и 

заштита простора на начелима одрживог развоја, а 
„посебни циљеви рационалног коришћења и заштите 
простора: ... унапређење квалитета живљења и 
доступност сеоског подручја; ... инфраструктурно 
опремање и развој ... локација у руралном подручју, у 
насељима са испољеним локационо-развојним 
потенцијалима (... Каоник, Велики Шиљеговац,...)... у 
циљу заштите животне средине, гасификација насеља и 
производних зона, ... поштујући заштитне коридоре 
дуж саобраћајница различитог ранга и других 
инфраструктурних коридора, ...“   

У оквиру просторног развоја инфраструктурних 
система у области гасификације, између осталог 
планирано је: „разводни гасовод  власништво 
„Србијагаса“ ... пројектовање мерно-регулационе станице, 
за источни део територије „Рибарска река“... пројектовање 
мерно-регулационе станице, Головоде...“ 

Планиране активности у области гасификације су: „- 
завршетак градског гасоводног прстена пречника DN 200, 
притиска 12 бара; ... Дистрибутивна гасна мрежа - 
полиетиленска, власништво Србијагаса, - завршетак 
изградње полиетиленске гасоводне мреже, - прикључење 
тарифних купаца;... Дистрибутивна гасоводна мрежа на 
територији општине, - планирање и пројектовање 
дистрибутивне гасне мреже ... Мудраковац, Головоде, ... 
планирање и пројектовање дистрибутивне гасне мреже 
РИБАРСКА РЕКА (Ђунис, Каоник, Велики Шиљеговац, 
Рибаре и Рибарска Бања).“ 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за  
измену  ПД линијских инфраструктурних објеката 
(разводни гасовод, МРС и дистрибутивна гасоводна 
мрежа) од РГГ „Југоисток“ до кућних мерно 
регулационих сетова слива Рибарске реке .као и на основу 
Мишљења бр. 501-101/2018-09 од 01.06.2018.године, 
Служба за заштиту животне средине, Одељење  за 
инвестиције, привреду и заштиту животне средине, 
Градске управе града Крушевца, оцењено је да не постоји 
могућност значајнијих утицаја на животну средину, тако 
да је одлучено да се не приступа изради стратешке 
процене утицаја  измене Плана детаљне регулације 
линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, 
МРС и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ 
„Југоисток“ до кућних мерно регулационих сетова слива 
Рибарске реке  на животну средину, а у складу са чланом 
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ( „Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 
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Члан 5. 
       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

измене Плана детаљне регулације линијских 
инфраструктурних објеката (разводни гасовод, МРС и 
дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ „Југоисток“ до 
кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске 
реке (у даљем тексту План).Објављује се у „Службеном 
листу града Крушевца“. 

 
  IV Број: 350-284/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 
81/09-испр, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-
одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 
и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018. 
године, донeла је 

 
О Д Л У К У 

 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИПОВАЦ 1“ У КРУШЕВЦУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 
Не приступа се изради стратешке процене утицаја  

Плана детаљне регулације  „Липовац 1“ у Крушевцу  
на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Липовац 1“ у Крушевцу  

(у даљем тексту План) представља разраду стратешких 
планских опредељења,  ПГР-а „Југ“. 

Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
19,0 ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената, а 
плански  основ је ПГР „Југ“.   

 
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења и планског 
уређења грађевинског земљишта.  

План  обухвата део рубне зоне, који карактерише 
заступљеност следећих намена: породично становање 
малих густина, привредне делатности, комерцијалне 
делатности и зелене површине типа парк шуме. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. ове 

одлуке, као и на основу Образложења и критеријума за 
одређивање могућих утицаја на животну средину за   ПДР 
Липовац 1 у Крушевцу, као и на основу Мишљења бр. 
501-_____/2018-09 од  ________.године, Служба за 
заштиту животне средине, Одељење  за инвестиције, 
привреду и заштиту животне средине, Градске управе 
града Крушевца, оцењено је да не постоји могућност 
значајнијих утицаја на животну средину, тако да је 
одлучено да се не приступа изради стратешке процене 
утицаја  Плана детаљне регулације „Липовац 1“ у 
Крушевцу на животну средину, а у складу са чланом 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

       
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „Липовац 1“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
  IV Број: 350-285/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл. гл. РС”, бр.72/09, 81/09-испр, 
64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-
одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14 и 145/14)  

Градска управа града Крушевца, дана 01.06.2018. 
године, донeла је 

 
О Д Л У К У 

 
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БАГДАЛА 5“ У КРУШЕВЦУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја  
Плана детаљне регулације „Багдала 5“ у Крушевцу  на 
животну средину. 

 
Члан 2. 

 
План детаљне регулације „Багдала 5“ у Крушевцу  

(у даљем тексту План) представља разраду стратешких 
планских опредељења,  ПГР-а „Југ“. 
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Планирана намена и садржаји усаглашени су са 
основним концептом намене површина ширег подручја, 
чиме се остварују основни циљеви уређења простора.  

План обухвата оквирно, површину од приближно 
4,50 ha у КО Крушевац.  

Правни основ за израду Плана је Закон о 
плланирању и изградњи и Правилник о садржини, 
начину и поступку израде планских докумената,а 
плански  основ је ПГР „Југ“. 

  
Члан 3. 

 
Планом се дефинишу површине јавне намене, 

одређује детаљна намена и урбанистички параметри на 
принципима рационалног коришћења простора, у циљу 
уређења грађевинског земљишта.  

Предметни план обухвата део стамбено - мешовите 
зоне, који карактерише заступљеност следећих намена : 
породично становање тип ПС-01 и ПС-02 и зелене 
површине типа парк – суседства. 

 
Члан 4. 

 
На основу карактеристика Плана из чл. 2 и чл. 3. 

ове одлуке, као и на основу Образложења и 
критеријума за одређивање могућих утицаја на 

животну средину за   ПДР „Багдала 5“ у Крушевцу, као 
и на основу Мишљења бр. 501-88/2018-09 од  
01.06.2018. године, Служба за заштиту животне 
средине, Одељење  за инвестиције, привреду и заштиту 
животне средине, Градске управе града Крушевца, 
оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја 
на животну средину, тако да је одлучено да се не 
приступа изради стратешке процене утицаја  Плана 
детаљне регулације „Багдала 5“ у Крушевцу на 
животну средину, а у складу са чланом 11. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04). 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради  

Плана детаљне регулације „ Багдала 5“ у Крушевцу и 
објављује се у „Службеном листу града Крушевца“. 

 
  IV Број: 350-286/18 НАЧЕЛНИК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ, 

Иван Анђелић, с.р. 
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